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Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ 
ΤΩΝ ΜΟΥΡΤΑΡΩΝ Ή ΤΖΑΓΚΑΡΟΛΩΝ 

ΚΑΙ ΟΙ 1ΔΡΥΤΑΙ ΑΥΤΗΣ* 

Α' 

Εις ήλικίαν 25 ετών τφ 1932 έδημοσίβυσα διά του Θ# τόμου της Έπε- 

τηρίδος (σσ. 284-350) μακρόν μελέτημα περί τής και νυν εν ακμή Ίεράς 
Μονής "Αγίας Τριάδος των Τζαγκαρόλων εν Άκρωτηρίφ {Μελέχρ) Χανίων, 
δπου από δεκαετηρίδων και ή Εκκλησιαστική Σχολή Κρήτης, συναγαγών 
τάς δυνατάς περί αυτής ειδήσεις, εκδούς χρονικόν τής μονής, τάς έπιγραφάς, 

έγγραφα, καί καταλόγους των ήγουμένων καί των τότε σφζομένων κωδίκων· 
Έκ τής άναγνώσεως τής μελέτης εκείνης φαίνεται δτι το πρόβλημα τής ίδρύ- 

σεως τής "Αγίας Τριάδος παρέμενε σκοτεινόν, διότι τό περί αυτής χρονικόν 
εγράφη τό 1832, άφοΰ, κατά τήν "Ελληνικήν Έπανάστασιν άρχομένην, εκάη 
τό άρχεΐον και ή βιβλιοθήκη τής μονής και έπομένως τά στοιχεία έφ* ών θά 
ήδύνατο νά στηριχθή ή ιστορική άλήθεια. Ό μοναχός χρονογράφος, έκ πλη¬ 

ροφοριών των γερόντων δσοι διεσώθησαν, κατέστρωσε τήν περί αΰτής παρά* 

δοσιν \ Κατ’ αυτήν ή μονή φκοδομήθη έπι του χώρου δν κατελάμβανε 
παλαιός ναός του "Αγίου Παύλου άνήκων ε!ς τήν οικογένειαν Μουρτάρων, 

προσφύγων ορθοδόξων Κωνσταντινουπολιτών, ών μνημονεύει τά δνόματα 
("Ιάκωβος, Πατίστας, Πέτρος), κτιτόρων γενομένων των αδελφών Τζαγκα¬ 

ρόλων Ίωάννου και Λουκά, δνομασθέντων "Ιερεμίου και Ααυρεντίον, εκ 
των δποίων τόν δεύτερον τάσσει Βατοπεδινόν κατελθόντα και μονάσαντα 
εις τήν μονήν Γδερνέιτου, δπου εμόνασε και δ "Ιωάννης· "Ιερεμίας. "Αμφο- 

τέρους δέ λέγει δυσαρεστηθέντας και άναχωρήσαντας τής μονής τής μετάνοιας 

* Μετά τήν δημοσίευσιν της μελέτης μου συνεπέρανα ότι συγγραφείς του Χρο¬ 
νικού τής μονής ύπήρξβν 6 Ιερομόναχος Συμεών Βασιλείδης Άγιοτριαδίιης, πρβλ. 
« Κρητ. Χρον. » ΙΑ', 1957, σ. 28. Έκ δύο Ανακοινώσεων Ιταλών μελετητών είς τό 
Α' Διεθνές Κρητολ. Συνέδριον (1961) έδείχθη οτι μοναχοί έξ Ακρωτηρίου κατέφυ- 
γον μετά τό 1645 είς Σικελίαν εϊς τήν έλληνόρρυ&μον μονήν Μοζζοϊυδο: Μ α γ ο ο 
ΡβΙΙα, Μοηαοί ΟτεΙεΒΐ ιη δίοίΐΐα ηεΐ δεοοίο XVII, « Κρητ. Χρον. » ΙΕ'-ΙΤ' 
(1961- 1962), τεύχος III, σσ. 40-45, καί Βπιηο 1<ανα£ηίηί, Μοηαοί Οτβ- 
(68ί & Μεζζο]ιΐ3θ, ηύτόθι, σσ. 46-58 ( + 1 πίναξ). 

1. ΕΕΒΣ Θ', 1932, σσ. 327 «έξ. 
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των καί προς τοΰτο κτίσαντας τήν 'Αγίαν Τριάδα. Και πάλιν τον Ιερεμίαν 
έπανελθόντα εϊς τήν μονήν τής Κυρίας των Αγγέλων ( Γδερνέττο) ως ήγοΰ- 

μενον1, άναπληρωθέντα εν 'Αγίφ Τριάδι υπό τοΰ Λαυρέντιου και εν τελεί 
έκ δηλητηριάσεως άποθανόντα εν τή άνατολικώς τής Χαλέπας κείμενη μονή 
τής 'Αγίας Κυριακής2, ταφέντα δ* έν τή ίδρυθείση μονή, πριν ή άνεγερθή 
δ ναός αυτής, τό καθολικόν. 

*Ως πρός τήν ήγουμενίαν τής Αγίας Τριάδος ό χρονογράφος παραδίδει 
δτι «μετά τον θάνατον τοΰ αοιδίμου κτίτορος κυρίου Λαυρέντιου, τρία 
μόνον ετη είχε τό βάρος τής ήγουμενίας δ παρά τής αδελφότητος εγκριθεις 
άξιος..., έλθόντος δέ τοΰ πληρώματος των τριών ετών, παρητεΐτο ό ήγούμε- 

νος καί άνχ* αυτοΰ έκλέγεχο άλλος' οπότε δέ ή αδελφότης ήθελεν αυτόν, επα- 

νελάμβανεν αΰθις τό βάρος έκουσίως»3. Καί δτι μετά ταΰτα ή ήγουμενία 
εγινε τετραετής, διά νά συμπίπτη πρός δυο διετείς κύκλους πακτώσεως των 
κτημάτων, ών τά πλειστα ελαιώνες, καρποφοροΰντες ως γνωστόν άνά παν 
δεύτερον έτος. 

Χάρις εις τήν άρχειοφΰλακα και λαμπράν μου μαθήτριαν δίδα Μαρίαν 
Χαιρέτη, ερευνήσασαν τά ενετικά αρχεία καί πρός μελέτην τής εκκλησιαστι¬ 

κής καί μοναστηριακής καταστάσεως τής Κρήτης, εχομεν νΰν νεώτερα στοι¬ 

χεία έξ εγγράφων των ετών 1611-1621, έξ ών είτε επαληθεύονται τά ανω¬ 

τέρω είτε τροποποιοΰνται πως. Καί πρώτον ή μονή τής * Αγίας Τριάδος 
πρέπει νά εκτίσθη πολύ προ τοΰ 1610, ούχί υπό των Τζαγκαρόλων αλλ* ύπό 
αγνώστου άλλως ιερομόναχου Ιωακείμ Σοφιανού, δ όποιος καί άπο- 

θανών άφήκεν αυτή ικανήν περιουσίαν ώστε νά διατρέφεται αριθμός Ιδιορ- 

ρύθμως ζώντων εν αυτή μοναχών, ένοικιοζόντων τά κτήματα- *Αφήκε δέ 
καί διά τής διαθήκης του έπιτρόπους τοΰ μοναστηρίου λαϊκούς δυο Λ. Στρα¬ 

τηγόν καί Γεώργιον Καλλέργην, οϊ όποιοι όμως δέν ΐσχυσαν ν* άνακόψουν 
τον Ικπεσμόν τοΰ μοναχικού βίου καί δή τήν καταστροφήν τής περιουσίας 
τήν Ιπερχομένην διά τής άπλήστου διαθέσεως των Ινοικιαστών νά έπωφελη- 

θοΰν αυτής όσον ήδυναντο περισσότερον κατά τον χρόνον τής ένοικιάσεως- 

Διό οι κρατικοί επίτροποι τοΰ διαμερίσματος Χανίων δρθόδοξοι εύγενεις 
Μιχαήλ Καλλέργης καί Λέων Κασιμάτης, επιφορτισμένοι τήν εποπτείαν των 
έλληνικών μονών τοΰ διαμερίσματος Χανίων, ύπέβαλον λήγοντος τοΰ 1610 

αΐτησιν πρός τον ρέκτωρα καί τούς συμβούλους (κονσιλιαρίους) Χανίων, 

αιτούμενοι τήν άνάθεσιν εν λευκφ τής δργανώσεως τής μονής επί τή βάσει 
τοΰ καί άλλαχοΰ τής νήσου Ισχύοντος κοινοβιακοΰ συστήματος εις τον *Ιερε- 

1. ΕΕΒΣ Θ', 1932, σ. 330. 
2. Αυτόθι, σσ. 331-332. 

3. Αυτόθι, σ. 336. 



Ή Άγια Τριάς των Μουρτάρων ή Τζαγκαρόλων καί ον ίδρυεαΐ αΰιής 8 

μίαν Τζαγκαρόλον, ιερομόναχον τής 'Αγίας Κυριακής, έπί τίτλφ ήγουμένου 
καί διβ εξ έτη, μεθ* ά θά εξελέγετο ήγούμενος υπό τής αδελφότητος του 
μοναστηριού κατά τριετίαν, εκλεγόμενου παραλλήλως καί κατ* έτος οΐκονό* 

μου. *Η 6έ διοίκησις άπεδέχθη κατ* "Ιανουάριον 1611 τήν εΐσήγησιν καί 
ώρισε τήν επαλληλίαν σχέσεως μεταξύ των δύο μονών (χωρίς αύτη νά επά- 

γεται οικονομικήν συγχώνευσιν ή συνδιοίκησιν), δεδομένου μάλιστα οτι προε- 

τίθετο καί εκεί (είς τήν Αγίαν Κυριακήν) νά εΐσαγάγη τό κοινοβιακόν 
σύστημα, πράγμα οπερ δηλοΐ τάσιν άναμορφώσεως του συστήματος των εν 
Κρήτη ιερών μονών. Οΰτω δηλαδή ό ήγούμενος μέν τής *Αγίας Τριάδος θά 
εψηφίζετο υπό τής αδελφότητος τής μονής ταύτης, συμψήφου οΰσης καί τής 
αδελφότητος τής Αγίας Κυριακής, ενώ ό τής * Αγίας Κυριακής θά εξελέγετο 
υπό τής ιδίας αυτής αδελφότητος, προσεπικουρουμένης υπό τεσσάρων *Αγιο· 

τριαδιτών πατέρων, μή δυναμένων νά μεταβάλουν τήν έκλογικήν δύναμίν 
των *Αγιοκυριακιτών. Προφανώς κατά τό σύστημα τούτο θά έξησφαλίζετο 
ή Ιπικράχησις τών Τζαγκαρόλων καί εΐς τά δύο μοναστήρια, ενώ παραλλή¬ 

λως Βενέδικτος Τζαγκαρόλος ήρχε τής μονής τής Θεοτόκου Γωνιάς Κισά- 

μου, ευκαιρίας δε δοθείσης άργότερον, ενεκεν ερίδων τών εν Γδερνέττφ μο¬ 

ναστών τής Θεοτόκου (Κυρίας τών *Αγγέλων) εστάλη εκεί κατ* Αύγουστον 
1621 έπιτροπικώς ώς ήγούμενος ό αυτός Ιερεμίας Τζαγκαρόλος, ό όποιος 
άρα εύρίσκετο κατά τό έτος εκείνο εν ζωή καί πλήρει δράσει. 

Τδού κατά σειράν τό περιεχόμενον τών περαιτέρω δημοσιευόμενων εΐς 
τό πρωτότυπον αυτούσιων ενεπκών έγγραφων. 

1 ) Ό αείμνηστος Ιωακείμ Σοφιανός ΐδρυσεν, έκτισε καί επροικοδότησε 
τήν μονήν τής 'Αγίας Τριάδος τών Μουρτάρων εΐς *Ακρωτήρι Μελέχα καί 
διά τής διαθήκης του ώρισεν ότι τά εισοδήματα του πρέπει νά διανέμωνται 
εΐς τούς εκεί μοναχούς (τού ήγουμένου λαμβάνοντος ηύξημένην μερίδα) 

ζώντας ΐδιορρύθμως. Μολονότι τούτο ήτο ή θέλησις τού ΐδρυτοΰ και διαθέ¬ 

του, αϋτη άπέβη καταστρεπτική, λόγφ τής παραμελήσεως τής περιουσίας τού 
μοναστηριού, ή τις εξετίθετο εΐς δημόσιον πλειστηριασμόν ενοικιάσεως, ιών 
ένοικιαστών άποβλεπόντων εΐς τήν μεγαλυτέραν δυνατήν κάρπωσιν, επί κατα- 

στροφή τής περιουσίας ταύτης, τού δέ μοναστηριού έκπεσόντος ούτως ώστε 
εάν ό Ιδρυτής του ήδύνατο νά Υδη τώρα τήν κατάστασιν εις ήν εΰρίσκεται, θά 
μετενόει και θά επεδίωκε τήν διόρθωσιν διά θεσπίσεως άλλου κανόνος ζωής* 

Διά τούτο οΐ επιφορτισμένοι με τήν επιτροπείαν τών έλληνικών μονά- 

στηρίων καί ιερών τόπων Μιχαήλ Καλλέργης καί Λέων Κασιμάτης, έν τή 
φροντίδι των νά προλάβουν τήν καταστροφήν τής έν λόγφ μονής καί εΐδότες 
τήν άγιότητα τού βίου καί τήν ακεραιότητα τού ήθους τού σεβασμιωτάτου 
πατρός κυρίου Ίερεμίου Τζαγκαρόλου ίεροκήρυκος συνεζητήααμεν μετ* αυτού 
πολλάκις τήν ΰπόθεσιν καί τόν παρεκαλέσαμεν νά εύαρεστηθή νά μετοβή είς 
τήν έν λόγφ μονήν ώς ήγούμενος, ύφ’ οΐαν μορφήν ήθελε προκρίνει, καί έπι· 



4 Νικολάου Β. Τωμαδάκη 

φέρχι τήν οϊαν θά προετίμα άναδιοργάνωσιν αυτής. Ουτος δέ μάς άπεκρίθη 
δτι οϋδεμία βελτίωσις θά ήτο δυνατή, άν ή Αγία Τριάς δεν διωργανούτο 
ώς κοινόβιον, ώς τά άλλα μεγάλα μοναστήρια τής Κρήτης, καί δτι μόνον 
μετά δημοσίαν Ιγκρισιν τής κοινοβιακής της όργανώσεως ήτο δυνατόν 
ν“ άναλάβη αυτήν. “Αφού συνεζητήσαμεν τό θέμα τούτο μετά των επιτρό¬ 

πων τής κληρονομιάς του Ιωακείμ Σοφιανού, διορισμένων υπό τής κυβερ¬ 

νητικής έξουσίας, καί ευρομεν τούτους συμφώνους, παρακαλούμεν να θεσπι- 

σθή δι* άποφάσεώς σας ή άνάθεσις τής ήγουμενίας είς τον εν λόγφ Τερε* 

μίαν προς διοργάνωσιν κατά κοινοβιακόν σύστημα τής έν λόγφ μονής μέ 
τήν ύποχρέωσιν τής δφειλομένης εις αυτόν ΰποταγής των μοναχών προς διά- 

σωσιν καί πρόοδον του εν λόγφ καθιδρύματος. 

2) Ή αΐτησις παρουσιάσθη ενώπιον τής Διοικήσεως τήν 24-1- 

1610/1611 υπό των ώς άνω κυβερνητών των ελληνικών μονών, ήτις εδέχθη 
τήν ώς άνω πρότασιν των Μιχαήλ Καλλέργη καί Δέοντος Κασιμάτη προς 
ήν συνεφώνουν καί οΐ επίτροποι τής διαθήκης του Ιωακείμ Σοφιανού Λέων 
Στρατηγός καί Γεώργιος Καλλέργης, συνίστα δέ καί δ Γενικός Προβλεπτής 
Ιερώνυμος Καπέλλος, δ όποιος έπεθεώρησε τήν μονήν καί διεπίστωσε τήν 
κακήν αυτής κατάστασινΛΕλαβον δ’ΰπ*δψιν καί τήν βεβαίωσιν ου μόνον του 
πατρός Ίερεμίου Τζαγκαρόλου άλλα καί δτι πολλοί τών μοναχών τής Αγίας 
Κυριακής βεβαιοΰν δτι μόνον διά τής εΐς κοινόβιον μεταρρυθμίσεως ήθελεν 
επανορθωθή ή έν λόγφ μονή. Διό άπεφάσισαν τήν άνάθεσιν τής ήγουμενίας 
τής * Αγίας Τριάδος τών Μονρτάρων εΐς τον Ιερεμίαν Τζαγκαρόλον, διά νά 

οργάνωση αυτήν υπό κοινοβιακόν σύστημα υπηρετούν τήν πνευματικήν του 
αποστολήν. Τον ήγούμενον θέλει εκλέγει ή αδελφότης τών μοναχών διά μίαν 
τριετίαν μεθ* ήν είτε ουτος θά επανεκλέγεται είτε θά έκλέγεται άλλος ώς διά¬ 

δοχός του. Προς τόν σκοπόν δ* εκλογής καταλλήλου προσώπου καί ΐνα μή ή 
διοίκησις μεταπέση εΐς προσωπικήν τυραννίαν, διατάσσεταί ή συμμετοχή εΐς 
τήν έκλογήν καί τών μοναχών τής βΑγίας Κυριακής. Καί τάνάπαλιν διά τήν 
Ικλογήν ήγουμένου τής Άγιας Κυριακής θεσπίζεται ή συμμετοχή τών μονα¬ 

χών τής * Αγίας Τριάδος (εΐς περίπτωσιν καθ’ήν,ώς υπάρχει σταθερά πρόθε- 

σις,καί ή*Αγία Κυριακή δεχθή τό κοινοβιακόν σύστημα, άλλως ή εκλογή θά 
εγίνετο υπό τεσσάρων γερόντων τής “Αγίας Κυριακής καί τής Αδελφότητος 
τής Άγιας Τριάδος). 

Εΐτα θεσπίζεται διά τήν “Αγίαν Τριάδα ή ενιαυσία εκλογή ή άνανέω- 

σις ενός οικονόμου (διαχειριστού) καί δ τρόπος κρατήσεως τού βιβλίου εσό¬ 

δων καί έξόδων καί !λέγχου αυτού ΰπό τού ήγουμένου καί τής Αδελφότη¬ 

τος καί δτι αΐ περιούσιοι τών δυο μονών ('Αγίας Κυριακής καί “Αγίας 
Τριάδος) θέλουν έξακολουθήσει, ώς καί νυν, εχουσαι ιδίαν διαχείρισιν. Ή 
άπόφασις ελήφθη υπό τού ρέκτωρος Χανίων Βενεδίκτου Πεζάρου καί τών 
κονσιλιαρίων αυτού Μπαστιάν Μαρκέλλου καί Νικολάου Πριούλη. 



Ή 'Αγία Τριάς τών Μουρχάρων ή Τζαγκαρόλων καί οΐ Ιδρυχαί αυτής & 

3 - 4) Διά των ακολουθούν των δύο έγγραφων, τής 25 "Οκτωβρίου 1619, 

ή εν Ένετίςι Σύγκλητος θεωρεί εξακολουθητικώς ΐσχυράν τήν ω; άνω άπό- 

φασιν της Διοικήσεως Χανίων, τούτο δέ άνακοινοΰται τφ ρέκτωρι Χανίων 
"Ιωάννη Βαπτιστή Μπασαντόνςι, αυθημερόν. 

5) Σκάνδαλα έξέσπασαν §ν τή μονή τής Θεοτόκου τού Γδερνέττου μεταξύ 
των εκεί μοναχών και τού ήγουμένου Νεοφύτου Πετροπούλου, δ οποίος Ιπε- 

δίωκε νά παραμένη διηνεκώς ήγούμενος, ώστε ή διοίκησις ώρισε προσωρι¬ 

νόν ήγούμενον τής έν λόγφ μονής τον Ιερομόναχον €Ιερεμίαν Τζαγκαρόλον. 

Άλλα προς διηνεκή θεραπείαν τής καταστάσεως άποφασίζονται, πρώτον μεν 
ή εΙσαγωγή τού διοικητικού συστήματος τής Αγίας Τριάδος είς τό Γδερ- 

νέττο, δηλαδή τής άνά τριετίαν εκλογής ή άνανεώσεως ήγουμένου καί τής 
κατ' έτος εκλογής ή άνανεώσεως οικονόμων τής μονής. Δεύτερον διατάσσε- 

ται ή άπομάκρυνσις τής μονής Γδερνέττου τών Νεοφύτου Πετροπούλου, 

Θεοφάνους καλογήρου, Ιερομόναχου Ιωακείμ Καππαδόκη καί Μεθοδίου 
Μανιάτη καί ή άντ* αυτών εΙσαγωγή άλλων μοναχών έν τφ ϊδρύματι. "Η 
άπόφασις Ιλήφθη υπό τής Διοικήσεως Χανίων τήν 9 Αύγούστου 1621 ΰπό 
τού ρέκτωρος "Ιωάννου - Βαπτιστού Μπασαντόνα καί τών συμβούλων του 
Λαυρέντιου Τζώρτζη και Αντωνίου Τζαγκαρόλον. 

Περί τών κατά τήν μονήν Γδερνέττου θέλομεν άλλοτε πραγματευθή, 

δημοσιεύοντες τά Ιδιαιτέρως είς αυτήν άφορώντα έγγραφα, ών τό ως άνω 
πέμπτον δημοσιεύεται Ιδώ ώς αμέσως άφορών εις Ιερεμίαν τον Τζαγκαρόλον. 

Τις ήτο δ "Ιωακείμ Σοφιανός; Προφανώς κατήγετο από τήν 
κρητικήν οικογένειαν τών Χανίων, ή οποία είχε πολιτικά δικαιώματα. Πρά¬ 

γματι από τόν μεταγενέστερον χρονογράφον Τπναη γνωρίζομεν δτι οϊ Σο- 

φιανοί ήσαν οΐΐΙ&άιηι1 2 3. Έκ τής αυτής οικογένειας φαίνεται δ Νικόλαος 
Σοφιανός ( 1555-13 Απριλίου 1618 "{*), Κρής ιερεύς, έφημέριος (1613) και 
διδάσκαλος (1616) έν τή Ελληνική Σχολή Ένετίας*, άλλος άπό τόν δμώνυ· 
μον Κερκυραιον8 καί από Ιατρόν ομώνυμον Κρήτα έν "Ισπανίφ ( 1585)4 *. 

Εις άλλος Μιχαήλ Σοφιανός φέρει τό επώνυμον Μαρίτζης6. Ο! Σοφιανοι 

1. Μ. *Ι. Μανούσακας, Ή παρά Την&ζκ άπογραφή χής Κρήτης (1644) 
καί δ δήθεν κατάλογος τών Κρητικών οίκων Κέρκυρας, « Κρητ. Χρον. * Γ\ 1949, 
σσ. 35-59, έν σ. 54: δοίίΐ&ηό οίΐΐαάίηο οπ£ίη&1ε ά&Ηα Ο&ηεα. 'Ομοίως και οϊ 
Πετρόπουλοι ήσαν αστοί των Χανίων, αυτόθι, σσ. 54, 66. 

2. Κ. Ν. Σάθας, ΝΦ, α. 417. Βελούδης, Έλλ. Όρθ. αποικία έν Ένετίρ, 
σσ. 110, 181. Κ. Μ έ ρ τ ξ ι ο ς, Θωμάς Φλαγγίνης καί δ μικρός Έλληνομνήμων, Άθή- 
ναι 1939, σ. 174. 

3. Κ. Σάθας, ΝΦ, σ. 141. Περί οΰ εσχάτως Μ&γιο Vΐ 11 ΐ, Νίοοία 3ο- 
ίΐαηόε 6 Ιβ. οοηπηεάΐε άε ίτε ΐΐΓ&ηηΐ άϊ Α. Κ,ίοοίιί, Ναροΐι 1966,8°, σσ. 76+πίν,, 
δπου καί ή άλλη βιβλιογραφία. 

4. Κ. Σάθας, ΝΦ, σ. 228. 
6. Κ. Μ έ ρ τ ζ ι ο ς, « Κρ. Χρ. » ΙΕ' - ΙΤ', τεθχος II (1961 -1962)( σ. 236. 
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εξηκολούθουν καί Ιπ'ι Τουρκοκρατίας νά δίδουν Ιερωμένους, ώς δ Μελέτιος 
Ιερομόναχος Σοφιανός δ καθηγούμενος, μάρτυς ε!ς έγγραφον του 1743ι. 

Γενικώς τό μοναστικόν δνομα Ιωακείμ είναι σπάνιον κατά τα τέλη του ις·7 

αΐώνος- Τό 1584 Μελέτιος δ Πηγάς, πρωτοσΰγκελλος του πατριαρχικού θρό¬ 

νου "Αλεξανδρείας γράφει έκεΐθεν «τφ όαιωτάτω εν ίερομονάχοις και τζνεν- 

ματικοις πατράαι παπρ. κύρ Διονυσίφ τής άγιας Χρνσοπηγής» 1 2, δπου περί 
τό τέλος άναγινώσκομεν: «Ννν δέ κατεπειγονσης άνάγκης έπιστεϊλαι κνρ 
3Ιωακείμ τω γέροντι, διατρίβοντι παρά αέ, σοϊ τάς γραφάς πέμπομεν...» 3. Ή 
επιστολή αυτή, πιθανώτατα, ώς και δ Στ. Ξανθουόίδης ύπέθεσεν, άναφέρε- 

ται εϊς τήν έξωθεν των Χανίων ίεράν μονήν τής Ζωοδόχου Πηγής τού Χαρ* 

τοφύλακος, τήν κοινώς και σήμερον Χρυσοπηγήν. Άν ούτως έχη τό πράγμα, 

δ γέρων "Ιωακείμ (γέρων = Ιερομόναχος, ανεξαρτήτως ήλικίας) διέμενεν 
έκει παρά τφ παραλήπτη τής επιστολής Διονυσίφ λόγφ σκανδάλων ή άλλων 

δυσχερειών, αί δποΐαι ήαπόδιζον αυτόν νά διαμείνη εις τήν μονήν τής μετά¬ 

νοιας του- "Εφ* οσον δέ αΰτη δεν ήτο ή τής Χρυσοπηγής, νομίζω δτι δεν 
ήδύνατο νά είναι άλλη παρά ή μικρά μέν, καλώς δε λειτουργούσα, έξω τών 
Χανίων ελληνορθόδοξος μονή τής "Αγίας Κυριακής4. Τούτο έχει ΐδιάζουσαν 
σημασίαν διότι εκ τής μονής τής Άγιας Κυριακής προήλθεν δ "Ιερεμίας 
Τζαγκαρόλος5 και δ Μητροφάνης Φασιδόνης6. "Επειδή δέ αυτή ήτο κοινό- 

βιον, περιλαμβάνον περί τούς 20 μονάχους, ήτο και λογίων και ευπρεπών 
μοναχών ήσυχαστήριον, εγένετο δέ πρότυπον και κίνητρον τής δημιουργίας 
τών τριών μεγάλων κοινοβίων του νομού Χανίων, τής Άγιας Τριάδος, τού 
Γδερνεττου καί τής Γωνιάς, τών δέ δύο πρώτων έδωκε και τούς άναδιοργα- 

νωτάς αν μή τούς κτίτορας. 

Είναι γνωστή ή κατάστασις τού μοναχικού κλήρου, περί τό 1600 Ιν 

1. ΕΕΚΣ Β', 1939, σ. 91. Σημειωτέον οτι έν "Ηρακλείφ 1514 - 1533 απαντάται 
νοτάριος Γεώργιος Σοφιανός, Πρβλ. Β. Οεοΐιείΐΐ, Ατοΐιϊνίο άι ΒίαΙο ϊπ νοηεζία..., 

1886, σ. 282. Όμοίως έν Χάνδακι καί άλλοι Σοφιανοί. Μένει πρός έξακρίβωσιν ό 
μετά του Γαβριήλ Σεβήρου άλληλογραφών Σοφιανός, ΝΕ ΙΔ', σ. 239 (Λάμπρου, 

Κατάλογος 'Αγιορ. Κωδίκων Β', σ. 303). Πρβλ. νίΐϋ, *Ένθ* άνωτ., σσ. 21-22. 

2. Ι^εβταηά, άβ ΜέΙέίΐυε Ρί£&3, Ρ3Π8 1902, σσ. 109-110, 

έξ οΰ εϊς χήν « Χριστ. Κρήτην» Β', 1913, σσ. 235-236. 

3. «Χρ. Κρ. » Β', σ. 236. 

4. Περί ής εσχάτως ή Μαρία Κ. Χαιρέτη, ΕΙδήσεις για τρεις μονές τής 
περιοχής Χανίων στις αρχές του ΙΖ* αί., < Θησαυρίσματα » Β', 1963, σσ. 1-35. 

5. Περί τής οΙκογενεΐας Τζαγκαρόλων καί είδικώτερον του Ίβρεμίου καί το9 

τύπου τοΰ επωνύμου των δρα δσα έγραψα: « Κρητ. Χρον. » ΙΑ', 1957, σσ. 40 - 4ΐ 
καί Μεταβυζαντινά Φιλολογικά, 1965, σ. 77, σημ. 2 καί τήν Ιπομένην σημείωσίν. 

6. Πρβλ, Ν. Β- Τωμαδάκη, Ανέκδοτοι έπιστολαί Μελετίου τοΰ Πηγά πρός 
τήν Ιεράν μονήν τοΰ Γδερνεττου, « Μεταβυζαντινά Φιλολογικά », σσ. 71 - 84 ( = « Κρητ. 
Χρον. » Ε\ 1951, σσ. 327 · 330 καί 263 - 274 ). 
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Κρήτη; Όκχώ χιλιάδες ρασοφόροι παρίστανον τούς μοναχούς, διάγοντες 
έξω των μονών καί ασχολούμενοι έπαγγελματικώς. Τό ράσον τούς Απήλλασσε 
τών αγγαρειών, ητο δηλαδή περιγραφή τών ύποχρεώσεών των Ιναντι τής 
Ένετίας, ή οποία λίαν δυσαρέστως έβλεπε τδ πράγμα1. *Ως Ικ τούτου ως 
τό μόνον φάρμακον εμενεν ό περιορισμός τών πράγματι έπιθυμούντων νά 
μονάσουν εις μοναστήρια καί δή είς κοινόβια. Όσαδήποτε και δν ήσαν τά 
ασκητήρια καί τά κοινόβια έν Κρήτη δεν θά ήδύναντο νά χωρέσουν πλείονας 
τών 500 ή χιλίων έστω μοναχών. Οί υπόλοιποι θά επρεπε νά ύποστοΰν τάς 
υποχρεώσεις τών λαϊκών, δηλαδή νά υπαχθούν βϊς τάς Αγγαρείας. Συνέ¬ 

φερε δηλονότι την Ένετικήν διοίκησιν ό περιορισμός τών μοναχών διά 
τής δημιουργίας ελεγχόμενων μεγάλων μονάδων μοναστικών. Τοΰτ* αυτό, 
δι* άλλους λόγους (τήν ηθικήν εξυγίανσιν τών μοναστών καί τήν άνύψωσιν 
τής θρησκευτικής καί μορφωτικής ζωής), συνέφερε καί τήν τάξιν τών εύγε¬ 

νών καί άστών δρθοδόξων Κρητών, καί τό επί τήν Κρήτην ασκούν Ιπο- 

πτείαν πατριαρχεΐον * Αλεξανδρείας2 3 καί τούς μορφωμένους Κρήτας κληρι¬ 

κούς, ως δ αρχιμανδρίτης τότε Μελέτιος Πηγας. Δι* αυτό δ Μελέτιος γρά¬ 

φει ποός τον Διονύσιον περί ακαταστασίας καί δτι «πολλοί ποιμένες διέφθει- 

ραν τον αμπελώνα Κυρίου και έμόλυναν τήν κληρονομιάν αυτού... Φόρτος γέγο~ 

νε τό μανδίον (δ μοναστικό; τρίβων) κενός... Πίπτοντας δρώμεν τους αστέ¬ 

ρας τής 9Εκκλησίας... Τί τοίννν πάθοι το σκότος, εΐ σκότος το φως; 'Ορώσι 
δέ σου και οί οφθαλμοί οίοι άφ9 οϊων κατεστάθησαν οί τον Χρίστον οπαδοί, 

συνυπουργούντων τώ Σατανφ (τή κακίρ) εις τήν κοινήν του γένους (τών Ελ¬ 

λήνων Κρητών) πανωλεθρίαν αυτών εκείνων (τών μοναστών) οϋς έδει γεν- 

ναίως άντοφθαλμεϊν οιακίζοντας τό σκάφος»9. Δυστυχώς ή πρός Ιωακείμ 

αλληλογραφία τού Πήγα δεν διεσώθη που4 * * * *. Τολμηρά άλλ* ούχί Αδικαιολό¬ 

γητος είναι ή ύπόθεσίς μου δτι αφεώρα εϊς τήν παρόρμησιν έξυγιάνσεως τής 
μοναστικής ζωής διά τής κτίσεως μοναστηρίων κοινοβιακών, δπου νά εγκα- 

ταβιώσουν εύπαίδευτοι καί λόγιοι μοναχοί. "Αλλως τε είναι γνωστοί, εκ τής 
αλληλογραφίας του, αί σχέσεις τού μεγάλου πατριάρχου πρός τον Τερεμίαν 

1. Πρβλ. τά υπό τής Χαιρέτη ώς άνω δημοσιευδέντα έγγραφα ΰπ' άριθ. Χδ -16, 

« Θησαυρίσματα » Β', σσ. 31-35. 

2. Ν. Β. Τωμαδάκης, Μελέτιος ό Πηγάς καί ή έξάρτησις τής Εκκλησίας 
Κρήτης έκ του πατριαρχείου Αλεξάνδρειάς, Τόμος Χιλιετηρίδος Πτρχ. Βιβλιοθ. 

Άλεξανδρείας, Αλεξάνδρεια 1953, σσ. 37-46. 

3. «Χρ. Κρήτη > Β', σσ. 235-236. 

4. Περί τής χει/φου παραδόσεως τής αλληλογραφίας τοΰ Μ. Πηγά ορα δσα 
έγραψα είς τόν τόμον Μεταβυζαντινά Φιλολογικά, Άθήναι 1965, σσ. 71 κέξ, καί 
έπ" έσχατων τήν μελέτην τοΰ μαθητου μου Παν. Γ. Νικολοπούλου, Γραφείς 
καί πρότυπα τοΰ πατμιακοΰ έπιστολαρίου Μελετίου τοΰ Πηγά, έν τφ τόμφ ΒΙΕ Σύμ¬ 

μεικτα Α', 1966, σσ. 163-183. 
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Τζαγκαρόλον καί τόν Μητροφάνη Φασιδόνην καί τα κυριώτερα κρητικά 
μοναστήρια, ών τό “Αρκάδι ήτο κοινόβιον από 16 Μαΐου 1572 *. 

Τ£ άκριβώς φκοδόμησεν 6 Σοφιανός. Και τίς ήτο ό παράλληλος ρόλος 
τών Μουρτάρων ; Και αυτά είναι προβλήματα δισεπίλυτα. Διότι κατά τό 
χρονικόν τής Μονής ο! Μουρτάροι ήσαν οϊ ιδιοκτήται τής γής. Άλλα φεου- 

δάρχαι ή πολΐται υπό τοιοΰτον έπώνυμον είναι άγνωστοι εις τόν νομόν 
Χανίων, δσον γνωρίζομεν έκ των πηγών- Ύποψιάζω οτι λαυριωτικόν 
«Σημείωμα» δημοσιευθέν (εξ αντιγράφου άντιγραφέντος εκεϊθεν) άλλοτε1 2 

ΰπ* έμοΰ, δίδει τήν λύσιν. Διηγείται δε τούτο τάς τύχας περί τό 1650 του 
μετοχιού τής Μ. Λαύρας «Αγία Μονή » του εΙς τήν πεδιάδα των Χανίων 
κειμένου και κατ* άρχάς περιελθόντος εϊς τήν Μ Λαύραν κατά τά δύο τρίτα 
έκ κληρονομιάς των Ιδιοκτητών του Κρητών. Λόγος γίνεται εν τφ « Σημειώ- 

ματι» περί παπά Αντωνίου εκ Τήνου δστις «πορενθείς έκεΐσε καί ένωθεις 
μετά του παπά Μελχισεδέκ των Μολιμπάρων, οϊτινες (Μολιμπάροι) ήσαν 
κουρά τής ιδίας (Μ.) Λαύρας και εκτιζον εις τόν κάβον Μιλέχα (γρ. Μελέχα) 

τήν 'Αγίαν Τριάδα»3· Δεδομένου δτι τό «Σηιιείωμα» εγράφη τό 1729, καί 
δτι Μολιμπάρος οϊκογ. επίθετον ούτε τότε ούτε νυν μαρτυρεΐται εν Κρήτη, 
καταλήγω δτι τούτο είναι κακή άνάγνωσις τού «Μουρτάρων». Έκτιζον λοι¬ 

πόν οι μοναχοί τής Μ. Λαύρας Μουρτάροι, ών εϊς ήτο 6 Μελχισεδέκ, τήν 
Αγίαν Τριάδα εϊς Άκρωτήρι (κάβον Μελέχαν). Τούτο εξηγεί και τά ακα¬ 

τανόητα άλλως περί των σχέσεων "Ορους καί * Αγίας Τριάδος έν τφ Χρο- 

νικφ τής έν λόγφ Μονής, δπερ θέλει μεταβάντα είς τό "Όρος τόν Ιερεμίαν 
Τζαγκαρόλον διά ν* άντιγράψπ τά σχέδια τής Λαύρας4 5. Εξηγεί ακόμη καί 
τήν τοποθέτησιν τού Μελχισεδέκ εϊς τήν «Αγίαν Μονήν» τής Κυδωνίας, 
περί ής όμιλε! τό ώς άνω λαυριωτικόν «Σημείωμα», καί τήν διεκδίκησιν 
μεταξύ Μ. Λαύρας καί μονής Άγιας Τριάδος τής εν λόγφ « Άγιας Μονής», 

προ καί μετά τό 1645 καί τήν τελικήν κατίσχυσιν τής Μ. Λαύρας, ή όποια 
κατέστησε τό κτήμα « μετόχι» της καί τό έξησφάλισε διά τού πατριαχικοΰ 
γράμματος τού 1659, Παρθενίου Δ', δπερ έδημοσίευσα6. Άν ούτως έχουν 
τά πράγματα, τότε καί ή χρονολογία τού «Σημειώματος» «προ τριών έτών 

1. Κατά σχετικόν έγγραφον δημοσιευθέν υπό Κ· Μέρτζιου, «Κρητ. Χρον. 9 

ΙΕ'-ΓΓ' (1961-1962), τεύχος II, σσ. 251 -263. “Αντίθετος τό κοινοβιακόν σύστημα 
έπιβληΟέν εϊς τήν Χρυσοπηγήν του Χαρτοφύλακος τήν διέλυσε πρός καιρόν, πρβλ. 

Μ. X αιρετή, "Ενθ* άνωτ., ο. 32. 

2. Μεταβυζαντινά Φιλολογικά, 1965, σσ. 145-148 (= « Κρ. Χρον.» Ε', 1951, 

σσ. 323 - 327 ). 

3. Αυτόθι, σ. 147. 

4. ΕΕΒΣ Θ', 1932, σ. 331. 

5. Μεταβυζαντινά Φιλολογικά, σ. 146. 
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του πολέμου των Τούρκων καί τής τελείας άλώσεως» πρέπει νά είναι έσφαλ- 

μένη (ώς μή συμβιβαζομένη με τά εκεί άλλως ιστορούμενα). Ό Μελχισεδεκ 
πάντως θ* άπέθανε πολύ προ του 1645 καί δεν άνεμείχθη μέ τάς κρισολο- 

γίας του θέματος. Τδ Χρονικόν θέλει τούς Μουρτάρους άφιερωτάς κτημά¬ 

των1, αλλά τό «Σημείωμα» δμιλεΐ περί κτίσεως τής μονής καί είναι ήδη 
γνωστόν εκ των δημοσιευομένων εγγράφων δτι μονή υπήρχε πρό τής άνα- 

λήψεως τής εξουσίας υπό του Τερεμίου Τζαγκαρόλου τφ 1611. Κα'ι πάλιν 
τι έπραξεν δ Σοφιανός ; 

Δεν εκτισεν ασφαλώς τό καθολικόν τής μονής (κυρίως ναόν), άλλ* είναι 
και τούτο άβέβαιον αν έκτισε τό ισόγειον μέ τάς άποθήκας. Διότι ή επι¬ 

γραφή τής οίναποθήκης είναι τού 1613 2, μετ* αυτήν δε αί μόναι κεχρονι- 
σμέναι είναι ή τού πυλώνος ( 1634) κα'ι αί τής προσόψεως τού καθολικού 
( 1636). Έκ των τεσσάρων τούτων επιγραφών ή πρώτη έτέθη επί Τερεμίου 
Τζαγκαρόλου. *Η δεύτερα, ή τρίτη καί ή τετάρτη δμως μετά τον θάνατον 
τού Τερεμίου, συμβάντα πάντως πρό ιού 16343. Περί τού Τερεμίου μάλι¬ 

στα ή ελληνόγλωσσος τής προσόψεως επιγραφή λέγει δτι «Ικανώς τονργου 
άψάμενος» εκοιμήθη, ενώ δ Λαυρέντιος «τούλειπές (δίο) εξεπέρανε και τον 
περικαλλή τούτον ναόν έκ θεμέλιον (δίο) άνήγειρε» 4. Δεδομένου δτι τό 1621 

μαρτυρειται ζών δ Τερεμίας, πρέπει μεταξύ τού 1622 καί 1634 νά έγιναν αί 
κυρίως οίκοδομικαί έργασίαι τής άνω μονής, δ πυλών, δ ναός, δ τοξωτός 
έμβολος (κλάουστρα), τό ήγουμενειον κλπ. παλαιά τού Ιδρύματος οικο¬ 

δομήματα. Έάν δ* εΐς τήν δργάνωσιν τον Τερεμίου οφείλεται ή επελθούσα 
τής μονής ευημερία καί τάξις, εΐς τήν εργασίαν τού Λαυρέντιου οφείλεται 
ή καθαυτό άνοικοδόμησις. *0 ρόλος τού Τωακείμ Σοφιανού πρέπει νά ύπο- 

τεθή δ τής συγκεντρώσεως μεγάλης κτηματικής περιουσίας. Πάντως καθίδρυμα 
οΐον τό τής έν λόγφ μονής δπερ καί κτηοιακώς κατά τούς χρόνους εκείνους ήτο 
ΰπερμένεθες, άσύνηθες καί επιβλητικόν, δεν ήτο δυνατόν νά είναι εργον ενός 
άνδρός, ύπήρξεν άναμφιβόλως ήμίσεος τούλάχιστον αΐώνος συνεχής και άδιά- 

λειπτος προσπάθεια πολλών αξιόλογων άνδρών, πνευματικών, διοικητικών, 

αρχόντων καί ιερωμένων, λαϊκών καί μοναστών, οί δποΐοι συμβαλόντες ΰλι- 
κώς, ηθικώς ή δι*έργων άπέβλεψαν είς τήν δημιουργίαν πνευματικού κέντρου 
άξιου τής πνευματικής παραδόσεως τής Κρήτης, δυναμένου νά συντέλεση είς 
τήν άναμόρφωσιν των ηθών, τής παιδείας καί, φυσικά, τής μοναστικής ζωής. 

1. ΕΕΒΣ Θ', 1932, σ. 333. 

2. Αυτόθι, σ. 305, επιγραφή 1. 

3. *Ότε Γεράσιμος δ Σπαρταλιώτης πατριάρχης Αλεξάνδρειάς γράφει πρός 
τούς εΐς Κυδωνιάν τής Κρήτης νά παραδώσουν τά πράγματα τοΰ Τερεμίου είς τον 
καθηγούμενον αδελφόν του Λαυρέντιον, πρβλ. Κ. Ε. Παρασυράν, ΕΕΚΣ Β', 

1939, σσ. 84 - 86. 

4. ΕΕΒΣ Θ', σ. 306, έπίγραφή 9. 
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Β' ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

1 

Ββ^αΐΙο άβ1ΐ3 ΡϊΙζβ 235-8οιΐ3ΐο Μβγ 
ί^ορΐα ^3ΐ ίιΐΙ)Γο (Η 8ΐιοοβ85θΓΪ άβΙΓΙΗ.ιηο 8ΐ£. ΒβηβΙίο 

ία ΚβΙίοΓ ΐη φίβδία οΐΙΐ3 (03Γΐβ 127) 

ΙΙΙϊΐ8ΐΓί88ΐτηο ΒβξίτηβηΙο άβΙΙα Οαηβα, 
Ηανβηάο ίΐ φιοηάαγη ραάτβ ΙοαβΜηι δοφ,αηό /'οηάαίο, /'αύήβαίο βί 

άοίαΐίο ίΐ νβηβταϋΐ ηωηαείβηο άί δαηία Ττίηίΐά άβ Μητίατο ίη φιβ$Ιο Ιβηί- 
Ιοτίο ηβΙΙβ ρατίί άβϊΐο Οτοίίτι άί ΜβΙΙββΚα, Ιια ροΐ ρβΓ ίΐ εηο Ιβείωηβηίο οτάί- 

5 ηαίο βΗε Ιβ ιηίταάβ άί β8$ί ύβηί, 8ΐ άονββ$βΓο άίνίάβτ ίτά Ιί βαίοξβη βΗβ νί 
Κ(ώίία88βΓο ίη άβίίο Μοηα8ίβηο βί βΗβ ΡΑίΗαίβ Ηανββ8β ηιαξξίοτ ροτύοηβ άί 
αΐίτί βί, ΞβΗβηβ βξΐί ΓβνβΓβηάο (οηάαίοτβ οτάίηό φιβεία (οΓτηα άί νίΐα 8βραταία 
βοη οίύπια ίηίβηβίοηβ βί βοη ίΐ εβτηρίίββ ζβΙΙο βΗβ Ηανβνα άβΐΐαηξηηιβηίο 
βί Ηβηββ,βίο άί €$8ο ΜοηαΒίβηο, ηοηάίπιβηο φηββίο 8ΐιο ρβηείβΓΟ ξΐί Ηη8βι 

10 (αΙΙαββ βί Ηα ραΗοτίίο ξΓαηάΐ88ΐηιο άαηηο, ρβΓ ηοη άίτβ ίοίαΐ άββοΐαΐίοηβ άί 
β88ο ΜοηαχΙβτίο, ρβτβΗβ Ιί ΑΗΗαίί βί τηοηαβί βΗβ 8οηο β,η Κότα 8ίαίί βί βΗβ 
ρβΓ Γαξίοηβ άονβναηο β88βτ ηηίίί βοη ξΐί αηίτηί αΐ 8βτνίίίο βί αηξηηιβηΐο 
άί άβίίο Μοηα8ίβηο βί 8%ιοί ΞΐαΗίΙί, Ιιαηηο αίίββο αΐ ρτορτίο Ιογο βοπιοάο βί 
αΙΙί ρτορτίί ίηΙβΓβ88ί, ηίηηα βήτα Ηανβηάο ηβ άβΐ 8βη>ίύο άί Βίο, ηβτηηιβηο 

16 άβΐ ύβηββ,βίο άβΐ Ιογο Μοηαχίβηο. Αρτβ88ο α φιββίο δ'αξξίιιηξβ βΗβ, β8ίταίίβ 
Ιβ άίβοηίβ ονβτ ροΓίίοηί α88βξηαίβ αά ββ8ΐ ηιοηαβί ΓβηίΓαίβ άβΙΙί Γβ8ίαηίί 
8ί(ώβ11ί βΓαηο νβηάιιίβ αΐ ρηΜίβο ίηβαηίο, οηάβ ροΐ 8βηζα αίβηηα ρίβίά άβίύ 
8ΐαΙ)βΙΙί νβηίναηο άβίβτίοταύ, βο8Ϊ άάίΐί αβνίηαΐί βοτηβ άαΙΙί τηοηαβί, ηοη 
Ηανβηάοηβ φηβ8ίί ηβ φιβΙΙί αΙίΓο 8βορο, ηβ άΐίτα πάτα βΗβ άί ξηαάα^ηατβ βοη 

20 άαηηο άβΙΡαηίηια Ιοτο βί τιιίηα άβΐ Μοηα8ίβηο βί α φιβ8ΐο τηοάο ίΐ ξίά άβίίο 
Μοηα8ίβτίο 8ΐ αίίτονα αΐ ρτβ8βηίβ ίη 8ίαίο ίαΐβ βΗβ φιαηάο άβίίο /'οηάαίοτβ 
Ιο ροίβ88β νβάβτβ, ηοη 8οΙαπιβηίβ 8ί ΗανβΓβΜβ ρβηύΐο ηβΙΡβηοτ ρτββο ίη άατ 
Ια (οΓπια 8ηάβίία, πια Ηανβτβϋβ βοη οξηί 8ηο 8ρίτίΐο ρτοβηταίο άί τβπιβάίατβ 
αΙΙί ρα88αίί άί8οτάίηί βοη άατ αΐίτα /ΐ'οΓπια βί ηιίβΙίοΓ τβξοία αΙΙί ηιοηαβί. 

25 II ρβτβΗέ, Ηανβηάο ηοί Μίβΐιβίβ ΟαΙΙβΓξί βοηάηίοΓ βί Ββο Οα88ίΓηαίί 
άοίίοΓ, ρΓοβηταίοΓί-ξονβΓηαΙοΓί εορτα Ιί Μοηα8ίβΗ Οτββί βί αΐίτί ΙηοβΗί ρίί, 
βοηβίάβΓαίο ρίκ νοίίβ άί ίτονατ ηηαΙβΚβ τβηιβάίο αβίηβΗβ Ια ηάηα άί άβίίο 
Μοηα8ίβΓΐο ηοη ρα88ΐ ρΐύ οΐίτβ βί βοηο8ββηάο Ια 8αηίίίά άί νίία βί ίηίβξτίίά 
άί βο8ίηηιί άβΐ πιοΐίο ΓβνβΓβηάο ραάτβ Βοη Ηίβτβπιία ΖαηβΚατοΙ ρτβάίβαίοτβ 
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30 ΗαΗΗίαιηο ρίά νοίίβ βοη 8%α είξηοηα τηοΐίο ΓβνβΓβηάα βοη(βΗίο ςηββίο ηβ§ο· 
Ιίο οί ρββ^αίο βΗβ άονβ$8β ρβΓ βαηίά βί ίβΓτηίηβ άί ΓβΙίξίοηβ βοηίβηίαΓ8Ϊ άί 
αηάατ ίη άβίίο Μοηαείβηο βί αβββίίαβ ίΐ βαηβο άί ΑΗΗαίβ ρβΓ άατ ςηαΙβΗβ 
νβξοία ονβΓ /οΓΊηα βί ρβΓ (ατ ίηίίβ ςηβΙΙβ βο8β βΗβ Ηανβ88β 8ίίτηαΙο ηβββ88ατίβ 
ρβΓ 8βΓνίΐίο, αηξητηβηίο βί Ηηοη ξονβηιο άί άβίίο Μοπαδίβηο, βί Ηα ΓΪ8ρο8ίο 

36 βΗβ ίΐ Μοηα8ίβήο 8ηάβίίο ηοη 8ατβΗΗβ τηαί ήηββίίο 8β ηοη (θ88β Γίάοίίο ίη 
ΟβηοΗίο βοηιβ 8οηο Ιί ρίύ (ατηο8ί Μοηα8ΐβηί άί φιβΒία ίεοΐα βί βΗβ βξΐί ηοη 
ίηίβηάβ άί αβββίίατ ΪΙ βατίβο άί ΑΗΗαίβ 8βηζα $1ί νίβηβ ρΗτηα βοηββ$8α βί 
βοηβηία αηίοΓίίά άί ροίβΓΪο Γβάητβ 8οίίο Ια τβξοία 8ΐιάβίία άί νίία βοτηηηβ. 
ΡβΓο Ηανβηάο ηοί ΟονβΓηαίοή 8ορβα Ιί Μοηα8ίβηί 8ηάβίίί βοη^βΓίίο ραη- 

4ο τηβηίβ ίΐ ίηίίο βοη Ιί 8Ϊ§ηοη Οοτητη^αηί 8ΐΐ8ίίΐιιίί άαΙΓΕοββΙΙβηΐί88ίηιο Ββξί- 
τηβηίο άί ίββίατηβηίο άβί ξίά άβίίο ΓβνβΓβηάο 8ο$ίαηό βΗβ Ηαηηο ρατύβοίατ 
βήτα άί άβίίο Μοηα8ίβΗο άί 8αηία ΤΗηίίά βί ββ8βηάο ίιιίίί άβ ηηα τηβάββίηια 
ίηίβηίίοηβ 8ηρίίβαηο ΓβνβΓβηίβηιβηίβ νο8ίτα 8ίξηοήα ΙΙΙ.ιηα βΗβ άβξηίηο, 
ρβτ β$βίίο άβΙΙα Ιογο ρίβίά βί Γβίίξίοηβ, ίβηηίηαΓβ βί ίβηηίηαηάο άίβΗίαταΓβ 

46 βΗβ ίί Μοηα8ίβΓίο 8ΐιάβίίο 8ΐ ρο88ί ΓβάιΐΓ ίη ϋβηοΗίο, ηοηο8ίαηίβ ίί ίββίατηβηίο 
8ΐιάβίίο βί βοη φιβ8ία Γβ^οΓτηαίίοηβ βί 8ηάβίίο ηονο τηοάο άί νίία βοτηηηβ $ί βΟΓ- 

ΓΐξβΓά ΡβΓΓΟΓ άβί /οηάαίοΓβ, 8ΐ Ιβνατά Γοββα8ΐοηβ αΙΙί τηοηαβί βί αφ,ίίηαΐί άί 
$ατ ηιβΓβαίί βί ίβηίβ 08ίαηβ άβηίβο ίη άβίίο Μοηα8ίβηο βί β,ηαΐηιβηίβ ίηίίί ρβο- 
βηΓαβαηηο Ραηξίιτηβηίο βί 8βΓνίίίο άί β$8ο βί ρβββίβΓαηηο Ια άώίία οΗβάίβηζα 

50 αΐίο Ιογο βαρο βοηιβ 81 βοηνίβηβ βί αίία Ηοηα ξταίία άί Υο8ίΓβ 8ί§ηοηβ ΙΙΙιι- 
8ίΓΪ88Ϊηιβ Γαββοηιαηάίαηιο ςηβίο βί Γβίίξίο$ο ηβξοίίο βίβ. 

2 

ϋαΐ Ιιΐ&ΓΟ άί 811006830Γ6 άβΓΙΙΙ.ΐϊΐο Οίο. ΒαΗίδία Βαδ&άοπα ΗθΙΙογ άθΐΐα <ϋ&ηβ& 
(α ΟατΙβ Β.) 

Αάι 24 Οβηηαίο 1610 
Ρββββηίαία αίΐΙΙΙιΐ8ίΓΪ88ίηιο βί ΟΙαΓίεβίτηο Ββξίτηβηίο Ια 8ορΓα 8βηίίητα 

ρβΓ ίί βΙαΓΪ88ίηιο 8ί§ηοΓ ΜίβΗίβΙ ΟαΙΙβΓξί βί ρβΓ ίί Μα^ηίβ,βο βί ΕβββΙΙβη- 

ίί88ΐηιο 8ίξ. Εβο 0ο88ίηιαίί άοίίοβ, ΟονβΓηαίοΓΐ άβίίί Μοηα8ΐβΗί ΟΓββί, Ια 
6 $ηαΙ νβάιιία άαί 8ίξηοΓΐ άβΙΡΙΙΙιΐ8ίΓί88ίηιο Ββξίτηβηίο Ηαηηο ΟΓάίηαίο βοτηβ 
φιι 8β§ηβ: 

«Νοί Ββηβίίο Ρββαβο, Ββίίοτ, Βα&ίίαη ΜατββΐΙο βί ΝίβοΙό ΡηηΙί βοη- 
8ΪξίίβΓί ρβΓ Ια 8βΓ.τηα 8ίξηοΓία άί Υβηβίία ηβί Ββξίηιβηίο άβΙΙα Οαηβα βί 
8Μο ΙβΓΓίίοΓίο, Ηανβηάο νίβίο β Ηβη βοηείάβταία Ια 8βηίίιΐΓα 8ηάβίία ρΓβεβηία- 

10 ίαβί άαί βΙατί^Βίτηο ΒίξηοΓ ΜίβΗίβΙ ΟαΙΙβΓξί, €οηάηίΟΓ βί άαί ηια§ηί/ίοο βί 
Εββ.ιηο 8γ. Εβο 0α88ίηιαίί, άοίίοΓ ίη Ιβξξβ, ξονβΓηαίοΗ 8ορνα Ιί Μοηα8ίβηί 
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βί αΐίτί Ιοβί ρίί ηββ ηοη άαΙΙι ερβϋαϋΐί είξηοη Ββοηβή 8ίΓαίίξό βί Ζοτζί 
ϋαΙΙβΓξί ωηίΜββεαηί βηβήΐηύ αΐ ΤββΙαηιβηίο άβΐ ψιοηάαηι Γβνβτβηάο Ραάτβ 
ΙοαβΚίτη 8ο{βαηό /'οηάαίοτβ άβΐ ΜοηαεΙβΓίο άί 8αηΙα Τήηίίά άβ Μητίατο, 

15 ταββοτηαηάαίαβί ββ,βαββτηβηίβ άαΙΓΙΙΙ.τηο βί ββββΙΙβηίίββύηο 8/·. Οβτοηίιηο 
ΟαρβίΙο Ρτονβάίίοτ ΟβηβταΙ βΚβ β $ίαίο $ορηζ Ιοβο βί βΐιβ ροί αΐ $ηο ήίοηιο 
ίη φζβ$ία βίίίά, βί Ηα αβββΗαΙο άβΐ $ηο βαίίίνο 8ίαίο βί Η8ο°ηο βί Κανηίο 8ορτα 
φιβ$ίο ηβξοίίο ίΐ βοπ8ίξΙίο βί ρατβτ ηοη 8οΙαηιβηίβ άβΐ ιηοΐίο Γβνβτβηάο ραώ'β 
Βοη Ηίβτβτηία ΖαηβΚαΓοΙ, τηα άί τηοΐίί αΐίτί ΓβΙίξίο8ί βί ρατίίβοΐαηηβηίβ 

20 άαΙΙι τβνβτβηάί τηοηαβί άί 8αηία Βοτηβηίβα, ςηαΐί Μίί αβπηαηο βίιβ ίΐ 
Μοηα8ίβηο 8ΐιάβίίο άί 8αηία Τήηίίά άί Μητίατο ηοη ροίτά ήη8βίΓβ ηέ ίη 
αΐίβο τηοάο ήββνβτ Ια άββίάβταία ρβτ(ββίοηβ 8β ηοη β ηάοίίο ίη ΟβηοΒίο; 

ΟΗΗΙ8ΤΙ ΝΟΜΙΝΕ, ίηνοβαίο ρβτ ΓαηίοηΙά άβΐ Μα^ηίταίο ηοείτο ίβττηί- 
ηατηο βί ίβττηίηαηάο ρτοηηηβίατηο βΚβ ίΐ τηοΐίο ΓβνβΓβηάο ΖαηβΚατοΙ ρΓβάβίίο 

25 βίβίίο ρατ αΜταίβ ηβΐ Μοηα8ίβτίο βηάβίίο άί 8αηία Τήηίίά, ρο88ΐ ηοη 08ίαηίβ 
ίΐ ίβ8ίατηβηίο ξίά άβίίο βί αΐΐτο βίιβ νί (ο88β ίη βοηίτατίο, ήάητίο 8οίίο Ια τβ- 

ξοΐα άί ϋβηοΒίο αββίό βΚβ άαίΐα Οοηξτβξαίίοηβ άβΙΙί τβνβτβηάί Ραάη βίιβ 
βοτηρΓθ88βΓο ίΐ άβίίο Μοηα8ίβηο 8θίίο Ια τβξοία 8ηάβίία, ρηο88ί ββ8βΓ ξονβτ- 

ηαίο, αηξητηβηίαίο βί ίβηηίο βοη φιβΐ άββοΓΟ βΚβ ήββτβα ίΐ 8βΓνίίίο άί Βίο 
30 βί ρβτβΚβ οξηί ηηο άί β88ΐ Γβν.άί Ραάη 8ρίήίηαΙί βΚβ νί $088βΓ0, ρτοβηή 

άί ΓβηάβΓ8ί ίβηβνοΐβ αρτβεεο Ιί αΐίή βοη ΓητηίΙίά, οΚΚβάίβηζα βί αΐίτβ νίβία, 

βοηνβηίβηίί αΙΙα νίία τηοηα8ίίβα, άββΚίαήτηο ίη βοη^οηηίίά αηβο άβΙΓαββοτάο 
άαίοβί άαΐ 8ΐιάβίίο τηοΐίο Γβν.άο ΖαηβΚατοΙ βΚβ Ιί αΒύαίί βΚβ (ο88βτο βίβίίί 
άαΙΙα Βηάβίΐα Οοη%τβξαίίοηβ άβί&αηο άηΓοτβ ίη ΙαΙ βαήβο ρβΓ αηηί ίτβ 8θΙα- 

35 τηβηίβ, ςηαΐί β,ηίίί, 8ίί ίη ΙϋβΓίά άβίΐα ΟοηξΓβξαίίοηβ 8ηάβίία ο άί βίβξξβτβ 
ίΐ 8ΐιβββ880Γβ ονβΓο άί αρρτοίατβ ρβΓ αΙίΓο ίαηίο ίβτηρο ίΐ τηβάβ8ίτηο αΜαίβ, 
ίηίβηάβηάο8ί ρβτο ίΐ 8ΐιάβίίο ΖαηβΚατοΙ βίβίίο ίη ΙαΙ βατίβο ρβΓ αηηί 8ΐβ 
αββίόβΚβ ΚαΜτί βοτηοάίίά βί ίβτηρο, ηοη βοΐαιηβηίβ άί /αΚήβαΓβ τηα άί άατξΐί 
Ια ρττηα βί ΓβξοΙα βΚβ βί άββίάβτα βί 8ΐ α8ρβίία άαΐ $ηο ναΐοτβ βί βαήίά ρβΓ 

40 ΐαηξ%τηβηίο βί ύηοη ξονβτηο άί β88ο Μοηα8ίβΓΐο βί ρβτβΜ β /'βηηα ίηίβηίίοηβ 
ηο8ίβα βΚβ ηη 8οΙο ηοη ρο88ί Κανβτ Ιοηξο άοτηίηίο βί ραίβοηϊα ίη άβίίο νβηβ- 
ΓαΜΙ Μοηα8ίβΓίο βί α ροβο α ροβο ΓβάηΗο 8οίίο ίίταηίάβ, ρβΓ Ιβναβ άιιηςιιβ 
οξηί άιιύύίο βί 8βηιροΙο βίιβ ροίβ88β ίτηρβάίββ άβίία ηο8ίτα νοίοηίά, β08ΐ αηβο 
βοη8ίξΙίαίί άα τηοΐίβ ρβΓ8οηβ βΗΓΪ8ίίαηβ βί ΓβΙίξίο8β, ίβηηίηατηο βΚβ ηβΙΓβΙβ- 

45 ίίοηβ άβΙΓαύύαΙβ άβίύαηο βοηβοηβΓ Ιί νοίί, ηοη 8οΙατηβηίβ άβίία ϋοηξΓβξα- 

ίίοηβ άβΐ 8%άβϊίο Μοηα$ίβηο άί 8αηία Τήηίίά, τηα φιβΙΜ αηβοβα άβ Ια 
ϋοηξΓβξαίίοηβ άβΐ Μοηα8ΐββίο ρτβάίίίο άί 8αηία Βοτηίηίβα, β$8βηάθ8ί βο$ϊ 
βοηίβηίαίί Ιί άβίίί ραΛή αβίοοΜ, βοηβοΓΓβηάονί τηαξξίοΓ ηητηβΓο άί ΓβΙίξίθ8Ϊ 
αΐΡβΙβίίοηβ 8ΐιάβίία,} 8ΐ ρο8$ί ϊαΓ βίβίίοη άί ρβηοηα ρία αίία βί 8ΐιβιοίβηίβ α ίαΐ 

50 βατίβο; βί ΓββίρΓοβο τηοάο φηαηάο 8ί άονβτά βίβξξβτ ΓαΜαίβ άι8αηία Βοτηίηίβα, 
ΗΜί άα τηβίίβΓ νοίο Ια ΟοηξΓβξαίίοηβ άβί τβν.άί Ραάη άβΐ Μοηα$ίβήο ξίά 
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άβίίο άί 8αηΙα Τγίηίίά. Ιη βαβό ρβτό βΗβ άβίίο Μοηαβίβτίο άί 8αηία Ώοτηίηίβα 
8ΐ τίάηβββββ ίη ΟβηοΗο, βοτηβ ΗαΗΗατηο ίηίββο ββββτ ίηίβηίίοηβ (βηηα άβί 
τβν.άί Ραάτί αΐ ρτβββηίβ ίη β830 βοτηοταηύ: τηα 8β ρβτ βαβό βΗβ άβίίο Μο- 

55 ηαβίβτίο ηοη 8ί τίάηβββββ ίη ΟβηοΗο, άβΠΗαηο ίη Ιοί βο8ο φιαίίτο άβίργίηβίραΐί 
τβΐί^ίοβί βί ρίίι νβββΗί βΗβ β'αίτοναβββτο ίνί, τβάηΓβί βοη Ια Οοηρχβξαύοηβ 
βηάβίία άί 8αηία Τγίηίίά ρβν Γβ$βίία 8ηάβίίο άβΐΐβίβίίοηβ άβί αΗΗαίβ βί ςηβΙΙο 
βΗβ Ηανβτά ίη βηο /άνοτβ τηα^ξίοτ ηητηβτο άί νοίί, β'ίηίβηάί βίβίίο βί αρρνο- 
Ηαίο; βί ρβτβΗβ αηβο β ηβββ88ατίο βΗβ ίη άβίίο Μοηαβίβτίο άί 8αηία Τηηίίά 

60 ΗαΗΗ άα β88βγ ηη Ιβοηοτηο ίΐ φιαΐ ΗαΗΗ άα τηαηβξξίατ ΐβηίταάβ άί ββ$ο 
βί {αν ίηίίβ ςηβΙΙβ βρεββ βΗβ Π οββονβνναηο ξίοτηαΐτηβηίβ, βοβι ρβτ Ια /αδτίβα 
βΗβ 8ΐ άονβτά /αν, βοτηβ ρβτ ο$ηί αΐίτα οββαβίοηβ, ίβττηίηατηο βΗβ άορο βΗβ 
βαγά βίβίίο ΐαδδαίβ, άβδδα Ιηί τίάητβί βοη Ια βοΐα Οοη§τβ§αίίοηβ άί 8αηία 
Τγίηίίά β /άτηβ ΓβΙβίίίοηβ άί άβίίο Ιβοηοτηο, φιαΐ ΗαδΗα άα άητατ ηη αηηο, 

65 ίΐ φιαΐ β,ηίίο, ξΐί βί άβδδα άαΙΙα τηβάββίτηα Οοηξτβξαίίοη βίβξξβτβ ίϊ βηο 
βηβββββοτβ ο βοηβ-ττηατίο ρβτ αΐίτο ίαηίο ίβτηρο βί άβίίο Ιβοηοτηο ΗαΗΗα 
οΠίξο άί ίβηβτ ηη Είδτο ββραταίο βί ίη φιβΙΙο άίβίίηίαηιβηίβ ηοίανβ βο8ΐ ίϊ 
8βο3βο άβίνίηίταάβ βί άβηατο βΗβ ξΐί βατά ρβτνβηηίο ηβΙΙβ τηαηί βοτηβ ίϊ 
άίβρβηβαίο άίβίΓο βί ίη βαρο άί ββί τηββί ΗαΗΗ άα τηοβίτατ βοηίο άβ ίηίίο 

70 ίϊ τηαηβξξίο αΐ βηάβίίο τβν. αδδαίβ βί Οοηξτβξαίίοηβ α(βηβΜ $β ρο8βί ίη 
ο%ηί ίβτηρο νβάβτ ίϊ ίηίίο, άίβΗίαταηάο βΗβ Ιί Μοηαβίβγί βηάβίίί άβδδαηο 
ρο8ββάβγ βί Ηανβτ Ιί βηοί δβηί ββραταίατηβηίβ βοτηβ βί ίτοναηο αΐ ρτεββηίβ». 

Ώαίία αΙΙα Οαηβα αάι 24 Οβηηαίο 1610[Μ. Vοββία 1611] 

Ββηβίίο Ρββατο, Ηβίίοτ 
75 8βδαβίίαη ΜατββΙΙο, ΟοηβίξΙίβτ 

ΝίβοΙό ΡτίηΙί, ΟοηείξΙίβτ 
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ΙΕ ΏΕΟΗΕΤΟ ΏΕΕ 8ΕΝΑΤΟ 
δβπθΐίο Μβ.τ Κβ^ίδίρο Ν° 77 ί. 171ν. 

XXV Οβίοδτίβ ΜΟΟΧΙΧ (25 Όκτωβρίου 1619) 

«ΟΗβ Ια ίβττηίηαίίοηβ Ηοτα Ιβίία άβί Κβ%ξίτηβηίο άβΙΙα ΟΑΝΕΑ άί 24 

5 Οβηηαίο 1610 (αίία α βηρρίίβαίίοηβ άβΙΙί Ρτοβηταίοτί βορτα Ιί Μοηαβίβτίί 
Οτββί βί ΙηοβΗί Ρίί άί φιββία βίίίά βί άαίΐί Οοτητηίββατίί ίββίατηβηίατίί άβί 
ςηοηάατη τβνβτβηάο ΙοαβΗίτη 8οβϊαηό ρβτ Ια φιαίβ ίη τηοΐίβ βοββ γη τί/οττηαίο 
βί τίάοΐίο ίη ΟβηοΗο ίϊ Μοηαβίβτίο άί 8αηία Τγίηίίά άί Μητίατο άαΐ βη- 

άβίίο 8οβιαηό ίηβίίίηίίο βί τβξοίαία ίηβίβτηβ Ια βίβίίοη άβΙΐΑΠΗαΙβ β άί ηη 
10 Ιβοηοτηο, βία ίη βοη(οττηίίά άί φιαηίο βοηβίάβταηο ίϊ Ηβξξίτηβηίο άβϊΐα 



14 Νικολάου Β. Το>μαδάκη 

Οαηβα εηβββεεοτβ βί ίΐ Ρτονβάίίοτ ΟβηββαΙ άί φιβΐ Ββ<*ηο, αρρΓούαία βί 

βοηβηηαία ρβτ αηίοηίά άί φιοείο Οοη$ίξΙίο ββοοηάο βΗβ εία β §ίαββ, είββΐ/έ 
ΗαδΗα άα βεεβΓ βετηρΐβ ίη οξηί εν,α ρατίβ άα β)ιί βρβίία β εβξηίία, ροίβΐιβ 
βοηββτηβ ίΐ εββνίίίο άβΐ δί°ηοΓ Ιάάίο, Ια βοηεββναίίοηβ άί ςιιβΐ ρίο Ιίιοοο βί 

15 Ια ΙιοηοΓβνοΙβζζα βί ύηοη είαίο άί ςηβΙΙί ΓβνβΓβηάί ιηοηαβΗί άί νίία ηιοΐίο 
ΓβΙίξίοεα βί 686ΜρΙαΓβ». 

Ββ 8ΐ 80, Ββ ηό 1 όρ 13 ηοη είηββΓΐ 
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1619 Αάΐ 8 Οβηηαΐο ρΓβδβηΙαίο βί οάτηβδδβ άαΙΓΙΙΙυβΙηδδϊιηο 
8Ϊ£πογ ΗβΙίοΓ οΓάίη&ηίΙο Ια Ιογο άβϊήΙΙα βχ βχβουΐίοηβ βί Γβ£ο1&. 

Αηίοηίηε ΡΗοΙο Βει §βαίία Βίιχ νβηβΐίατητη ΝοΗΙίύηε βί εαρίβηίώηε 
νίβίε Ιοαηί Βαρίίείαβ Βαεαάοηαβ άβ εηο τηαηάαίο Ββίίοβ Οαηβαβ βί εηβββεεο· 
Γ&Η8 βάβΙίΙ)η$ άίΙββίί8 εάίηίβηι βί άίΐββίίοηΐ8 α^ββίητη 8ί$ηνβ,βαηιη8 νο6ί$ 
ψιοά οάίβ ίη βοηείξίίο ηοείΓο ΓΟξαίοηυη βαρίατη γηίε$β ρατίβτη ίβηοτίύηε 

5 ίη^Γαεβηρίίε νίάβΐίββί. βΗβ Ια ίβττηίηαίίοηβ Κότα Ιβίία άβΐ Ββξίτηβηίο άβΙΙα 
Οαηβα άί 24 Οβηηαίο 1610 /αίία α ειιρίίβαίίοηβ άβΙΙί ρτοβΌταίοτί εορτα Ιί τηοηα- 

είβηίξΓββί βί Ιοβί ρίί άί φιβΙΙα Οίίίά βί άβΙΙί βοτηβεεατίί ίβεία/ηβηίαήί άβ ς. Ββ- 

νβτβηάο ξβτοηιοηαβο 8(ίξηοΓ) ΙοαβΗίτη δοφ,αηο ρβΓ Ια φηαΐβ ίη ηζοίίβ βοεβ 
/*ώ Η(οηηαίο, βί τίάοίο ίη ββηούίο, ίΐ ηιοηαείβήο άί 8αηία Ττίηίίά άί Μητίατο 

10 άαί ειιάβίίο δο/βαηο ίηεήΐηίίο, βί νβξοίαία ίηείβτηβ ΓβΙΙβζζίοηβ άβΙΓΑύΗαίβ 
βί άί ηη Ιβοηοτηο εία ίη βοη^οτπιίίά άί φιαηίο βοηείξΐίαηο ίΐ Ββξίτηβηίο άβΙΙα 
Οαηβα εηβββεεοτβ^ βί ίΐ ρΓονβάίίοΓ ΟβηβταΙ άί φιβΐ Ββξηο αρτοδΗαία βί βοη- 

βτηιαία ρβτ ΓαηίίοΗίά άί φιββίο βοηείξΐίο εββοηάο βΗβ εία, βί ]αββ είβΗβ 
Ηα\Λ)ία αΑ βεεβΓ εβτηρββ ίη οξηί εηα ραΗβ άαβΗί ερβίία βεβ^ηίία ροίβϊιβ 

15 βοηββΓηβ ίΐ εβΓνίίίο άβΐ δίξηοτ Ιάάίο, Ια βοηεβτναίίοηβ άί φιά ρίο Ιοβο βί 
Ια οηοτβνοίβηζα βί }>η6η 8ίαίο άί φιβΙΙί Ββνβτβηάί ιηοηαβΗί άί νίία τηοΐίο 
τεΐίξίοεα, βί βεβηιρίατβ φιανβ αηβίοτί... ειιρΓαάίβίί βοηείΐίί τηαηάατηηε 
νούίε %ί εηρταεοηία ραΗβτη ούεββναίίε, βί αΒ οτηηίύηε ίηνίοΙαΗΙίίβτ οίεβτνατβ 
ιώί ορηε (ηβήί ΓβξίείΓατί ρββεβηίαη Γβείίίηίί εαίηίίε. 

20 Βαία ίη ηοείβο άιιβαΙΙβ ραΐαβίο άίβ XXV Οβίιώτίε Ιηάίβίίοηβ III 

ΜΒΟΧΙΧ Ιοναηί Οίτατάο εββτβίατναε. 

ΝοΗΙίύηε βί εαρίβηίϋηε νίβίε Ιοαηί Βαρίίείβ. 
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Οορΐίΐ ά3ΐ υ&Γ0 άί δυοοθδδοπ άβΙΓΙΠιΐδΙπδδΐιηο 8Ϊ£Πογ Οίον&ηΐ Β&ίϋδΙ& Β&β&άοηα 
ΚθΙίοΓ άθ11& Ο&πθει (Ο&γΙβ 80 I.) 

Νοί &ίο: Βαϋίεία Βαεαάοηα ΒβίίοΓ, ΕοΓβηζο Ζογζι βί Μ. Αηίοηίο ΖαηβατοΙ, 
ΟοηβίΙίαΗ, Ββ^ίτηβηίο άβΙΙα Οαηβα. 

Ε88βηάοβί βοη Γοββα8ΐοηβ άβΙΙα Ιίίίβ αναηίί ηοί άβάηβία βί αβίίαία άα 
αίβηηί άβΙΙί ΕαΙΙοξίβή βοπιΟΓαηίί ηβΐ Μοηαείβτΐο άβΙΙα Μαάοηα άί ΟάβπιβΙο, 

5 άαΓηηα ραΠβ, βί άαΐ ΒβνβΓβηάο 8ί%ηοΓ Νβοβ,ίο ΡβίΓορηΙο Αδδαίβ άβ88ο άαίΐ 
αΐΐτα, ρβΓνβηηίο α ηοίίίία Ιί 8βαηάαίί βί άί88βηίίοηί βΗβ ρα88αναηο Ιτα Ιογο 
ρβΓ βαη8α άβΙΓβΙβίίοηβ άί άβίίο Αδδαίβ ςηβΙΙί άβ8ΐάβΓαηάοΙα ίη ββτίο Ιΐτηΐίαίο 
ίβτηρο βί φιβ&ίο ίηίβηάβηάο άί βοηίίηηατ ίη νίία $ιια άαΙΙα φααΐ άί^βτβηζα 
α§ηηιβηίαηάο8ί Η άΪ8ρατβη, οάίί βί άί8οτάβηί ίη άβίίο Μοηα8ίβΓίο βί Ηα 

10 άαίο βα\ΐ8α βοη φιαηίο ζβίΐο άί ΓβΙίξίοηβ βΗβ ύββτβα ίΐ 8βΓνίίίο ά'Ιάάίο άί 
αρρίίβαννί ρίη νοίίβ ίΐ ρβη8ΐβτο αΙΙα άββί8ΐοηβ άί άβίία άί^βΓβηζα βί αΐ 8ίαδίΙί- 
ηιβηίο άί βο8Ϊ ρίο ηβξοίίο αββίό βΗβ ρβΓ ΓανβηίΓβ ηοη οί ροίβ8$β ηα88βΓβ αΙίΓα 
βοηίβεα α άΐ8θτάίηβ βΗβ ρηοίβηβ ίητδατβ Ια ηιβηίβ άί άβίίί ραάτί βΗβ ίηίίο 
άβνβ ίηβϊίηατβ αΙΙα 8αΙηΙβ άβΙΙβ αηίτηβ Ιογο, βί αί δηοη βονββηο άί άβίίο Μο· 

15 ηαείβηο βί Ηανβηάο ρβΓ ρηηβίρίο βί δηοη β^βίο άβΙΓ ίηίβηίίοηβ ηο8ίβα άαίίο 
ρβΓ ηιοάο άί ρΓονώίοηβ ίΐ βαηβο ά^ Αδδαίβ αί Μ. ΒβνβΓβηάο Ραάτβ άβΓβτηία 
ΖαηβαΓηοΙο ΗίβΓοτηοηαβο, Ηανηία ροί ο%ηί ίη^οηηαίίοηβ ηβββ88αήα, βί φιβάα 
τηαίίιίΓα βοη$ίάβΓαίίοηβ βΗβ 8ΐ άονβνα α άβίίο ηβξοίίο ίηΗβΓβηάο αηβο α ηηα 
ΙβΓτηίηαίίοηβ /άίία άαΙΓΙΙΙηβίΓίεείτηί ηο8ίη ρΓβββ88θΗ βοίίο Ιί 24 Οβηηατο 

20 1610 ίηίοΓηο αΙΓβΙβίίοηβ άβΙΓ Αδδαίβ, βί αΙΙα Γβ(οΓηιαίίοηβ βί δηοη ξονβτηο 
άβΐ Μοηαείβήο άβ 8αηβία Τηηίία άί ΜηΗαΓο, βΗβ ροί (η βοη(ίηηαία 
άαΐΐΕβββΙβηίίτηο 8βηαίο ΧΓίείί Νοτηίηβ ίηνοβαίί είατηο βαρίίίαίί ίη ορίηίοηβ 
άί Ιβτγηίηατβ $ίβοτηβ βοη ΐαηίοΓίία άβΐ Μα§ί8ίΓαίο ηοβίΓο: ίβΓηιίηίατηο βί ίβΓ- 

ηιίηαηάο άβοΗίατίιηο βΗβ V Αδδαίβ άβΐ ΜοηαεΙβΗο εηάβίίο άί Οάβτηβίίο 8ΐί 
2δ άβββίβΓο βΙΙβίο άαΙΙα βοηξΓβξαίίοηβ ά'β88ο βί άβδδα άιίΓαΓ ρβΓ αηηί ίΓβ βοΐαηιβηΐβ 

ίη άβίίο βαήβο, φιαίί β,ηίίί, βΗβ 8ίί άαΙΙα τηβάβείτηα βοηξτβ^αίίοηβ βοη Ια 
τηαξξίοΓ ραΗβ άί νοίίί βΙΙβίο ίΐ 8ηβββ880Γβ βί β088ί 8ΐιβββ88ίνατηβηίβ άβδδα ρΓοβί- 

βάβΓ ΐβίβίίίοηβ άί άβίίο Αδδαίβ ίη ρβΓρβίηο βί 8ίί ραητηβηίβ άαΙΐΐ8ίβ88α 
βοηξτβξαίίοηβ βί Αδδαίβ βίβίίο ηη Ηββοηοτηο φααΐ άβδδα άηΓαΓ ίη άβίίο βαΗβο 

30 αηηο ηηο αί β,η άβΐ φιαίβ §1ί 8ίί βΙΙβίο ίΐ 8ΐιβββ880Γβ βί βο88ΐ 8ηβββ88ίνατηβηίβ 
βί Ηαδδία βιίΓα άβΐ τηαηβξξίο άβΙΡίηίΓαίβ άαηαΓο βί αΙίΓο βΗβ (θ88β άί ΓΟξξίοη 
άί άβίίο τηοηα8ίβΓο άονβηάο ίβηβΓ ηη ΙιΗγο α φιβ8ίο β$βίο άβ8ίίηαίο ονβ άίΐί- 
ξβηίβηιβηίβ Ηαδδί άο ηοίίατ βο8ί ίΐ 8βθ88ο βοτηβ ίΐ άΐ8ρβη8ο βί 8ία ίβηηίο άα 
8βί ίη 8βί τηβ8ΐ ΓβηάβΓ βοηίο άίείίηίο βί ΓβαΙβ αί 8Ίΐάβίίο Αδδαίβ βί βοη$Γβ°α- 



16 Νικολάου Β. Τωμαδάκη 

35 ίιοηβ άβί τηαηβξξίαίο ηβΐ τηοάο βΚβ ρβτ Ια %ίά άβίία ίβηηίηαίίοηβ ΑβΙΙί ρΐ'βββε- 

βοΗ ηοΒίΗ νίβηβ άββΚίαήίο βί ρβτ ίβηβτ Ιί ΒβαηάαΙί βί (ηίκΓβ άί$8βη$ίοηί 
αββίό βΚβ φΐΒΒία ίβηηίηαίίοηβ ρο88Ϊ 8οΗίΓβ ίΐ 8ηο ύηοη β$βίο ίβηηίηαηιο βΐιβ 
ίΐ 8ΐιάβίίο Βηάο ΡβίΓορηΙο, ΤΗβο{γαηί ΟαΙΙοξβτο ξβτνιηοηαβΗο Ιοαάιίηι 
ΟαραάΗοβΚί βί ΜβίΗοάίο Μα%ηαίί ΗαύΒίηο άα ραΠίΓβ άαΐ ηιοηαβίβηο εϊΐάβΐίο 

40 άονβηάθ8ΐ ρτονβάβτ ά'αΐίη τηοηαβί βί ΓβΙίξίο8ΐ. 

Οαηβα Ιί 9 Α%ο8ίο 1621 
ΖιαηδαΙΙΐΒία Βα8αάοηα Κβίίοτ 
Εοτβηζο Ζογζϊ ΟοηΒΙξΙίβΓ 
Ματβαηίοηίο ΖαηβΚατοΙ Οοη8ίξΙίβΓ 

45 ΕτηαηαβΙ βιτατάο ηοάατο βαηββΐίβτβ 

Νοί Ββξίηζβηίο άί Οαηβα /άβίατηο /’βάβ ρηΜίβα βί ίηάηύίίαία ξίηάίζίοηβ 
βΚβ ΒβνβΓβηάο ΕτηαηηβΙ ΟίΓΟτάο φηαΐ Ηα 8θίίθ8βτίίίο Ια ρΓβ8βηίβ βςαα έ 
βοηάοίίο ά.βαΓαίίβτβ ΙβξάΙβ βί άί ϋυ,οηα $άτηα} Ιβ βορίβ άβί %ηαΙβ. 

οαρίίαταηο 8ΐ ρηό άατ Ιΰ>βτα βτβάβηζα ίη. 

50 Βί Οαηβα Ιί 30 Αξθ8ίο 1621. 

Ζοτζί νέίαιίί 
Νοάατο άβίία ΟαηββΙβηα 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 

1) Τάς έπιγραφάς τής Αγίας Τριάδος έδημοσίευσεν δ Ο. Ο 6 ι*ο Ια, Μοπιι- 

ιηεηΐι νοηεΐί άβΙΓίβοΙα «Β Οτεία IV, 1932, σσ. 361 εξ. περί ών βλέπε με και έν 
ΕΕΒΣ IV, 1935, σ. 481. 

2) Κ. Λασσι&ιωχάκης, Κυριαρχοΰντες τύποι χριστιανικών ναών άπό τάν 
12 αιώνα και έντεΰθεν στήν Δυτική Κρήτη, «Κρητικά Χρονικά» ΙΕ' - ΙΤ', 1961- 

1962, τεύχος Β', σσ. 194 -195. 
Ν. Β. Τ. 

29 -10 -1966 



£ΤϋΕ>Ε8 5υΚ ΕΉΙ8Τ0ΙΚΕ ΑΟΜίΝΙδΤΚΑΤίνΕ 
ΌΕ Ι/ΕΜΡΙΚΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝ 

Α ΕΑ ΗΑΌΤΕ £Ρθς>υΕ (IV®-VI® βΐβοΐββ) * 

Κθΐη&Γςιιββ βατ Ιββ ΙϋΓββ ηοΜΗ&ίτββ: 

* ρβΓίβοίίββίιηθ - οΙαΗββΙηιβ. 

11& ΜόΓ&τοΙιιβ ϊιηρέΓΪ&Ιβ, ά’&1)0Γά Γβΐηϋνβιηβηΐ βίιηρίβ, δ’βΐ&ϋ Γ&ρΐάβ- 

ιηβηΐ βοιηρίίςτιέβ. Ώβ ρΙηΒ, Ιοΐη ά'βϊτβ ίιηππι&ϋΐβ, βΐΐβ βνοΐαβ βοπβ θθββθ, 

αιηβη&ηΐ αίπΒΪ άβ ρΓοίοηάβΒ ίΓ&ηδίοηη&ΙΐοηΒ. Ι^βδ ΙΗγθβ Ιθβ ρΐαβ έΙβνβΒ 

ίίηΐΓβηΙ ρβΓ ρβπίΓβ ρΓο^ΓβΒΒΪνβιηβηί Ιθτιγ Γβη£ : ου ίΐβ βθ άόν&ΙοπΒέΓθηΙ 

ρ&Γ ΙβιΐΓ αΐίήϋαϋοη 4 άβΒ ϋΙαΙαίτβΒ άβ ρΙαΒ βη ρΐιιβ ηοπώΓβαχ, οη Ια 

οΓβ&ίΐοη <1β ϋΐΓβΒ ηοανβηυχ Ιθβ ΐΓ&ηΒίοπηα βη άβ ΒΐιηρΙβΒ έρϋΙιέΙβΒ 

ΙιοηοηίιςαβΒ, οα βηΓιη ϊΙβ άίΒρ&πιτβηΙ οοιηρίέίβιηβηί. II βη ίυί άέ}& 

βίηΒΪ, άέβ 1β Ιι&αΙβ έροςαβ άβ ΓΕιηρίτβ 1>γζβηίίη. Ια ΜβΓ&ΓβΙιίβ ϊιηρβηβΐβ 

οοιηρΓβη^ϋ βΙογβ βιχ βΙ&ΒΒββ ςαί βί&ίβηί, άηηΒ Ι’οΓάΓβ αΒββηά&ηΐ, Ιθβ 

Βοίν&ηΙβδ: 

1. Ιι’ββΓέ^ϊβΙ. 

2. Ιιβ ρθΓίβοΙίΒΒΐιηβΙ. 

3. Ι<6 οΙβπΒΒίιη&Ι. 

4. Ιιβ Βρβοί&ΜΙβΙ. 

5. Ιι’ϋΙηΒίΓ&Ι. 

6. ίιβ ηοϋίΙΐΒΒΐιη&Ι. 

ΟβΒ ΙίΐΓθΒ η’&ν&ίβηΐ ύ’ΐιηροΓί&ηοθ φι’&η ροίηί άβ ναβ άββ ρΓέΒβ&ηοβΒ; 

Πβ ηβ οοηίέΓ&ΐβηί αυοιιη ροηνοΐΓ βρβοί&Ι, ιη&ίΒ ββαίβιηβηΐ ΟθΓί&ΐηΒ ρπ- 

νΐΐβ^βδ βϋ&οΙιέΒ 4 οΐι&οοη <Γβιιχ. 

Ι' 

ΕβτββίιΐΒ, κράτιστος, ϋρ^6. 

Ιιβδ οΙιβν&ΙίβΓΒ Γοιη&ίηΒ, βφιίΙβ& τοτηαηι, οΐ Ιτιπεϊς*Ρωμαίοι, βνβίβηΐ 

άπηί, Ββίοη ΙβαΓ Γ&η£, 4 άίνβΓΒβθ βρϋΐιέίβδ, άοηί Ιθβ ρ1αβ ηβηβΙΙβΒ έΐαίβηΐ: 

* Ια ρΓέδβηΙθ έΐιιάβ α έΐέ ρυϋϋέθ βη ΓϋΒΒβ ΰαηβ Ιββ νίζ&ηΙί]δ1φ νΓβιηβηοΠε, 
XXIV (1964), ρρ. 35-48, πι&ϊβ βαηδ Ιηάβχ. 

ΕΠΕΤΗΡ1Σ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ *Β*ος ΛΕ' 2 



18 Κ. Οτιϋΐαηά 

β§ΓβξΪΗ8 (νίτ β£Γβξίιΐ8, Υ.Ε., άνήρ κράτιστος) βΐ ρβΓ(6θΙί88ΐιηιΐ8 (νίΓ ρβΓ^βΰ- 
ίΪ88ΐηΐ'α81 Υ.Ρ. άνήρ διασημότατος) 

Ιι’οΓίΐΓβ βφίβδίτβ, 6ρη€8ίΓΪ8 οτέίο, ή ίππαϊος τάξις, <}ΐιί νβηαϋ αρτβδ 

Γοτάρβ δέηαίΟΓίαΙ, βίαίί βηεοτβ ρτιίδδβηί, εαι άβ&τιί άτι IV6 δίββΐβ 2. Α 

Κοπιβ, ίΐ αναίί Ιοηβίβιηρδ ίοηηέ υηβ νβπί&ϊΐβ ηοΙάβδΒβ, εφηβείτώ ηοΒίΙίΐας, 

3τι Ββΐη άβ ΙαφίβΙΙβ 8β τβεΓτιΙαίβηί Ιβκ δβηβίβτιτδ. ΑΐβχαηάΓβ δβνβΓβ (222- 

235) ηβ βί']3ΐηεά8 βηΐΓβΓ ά’αίΪΓαηοΙιίδ άαηβ Γοτάτβ βήιιβδίΓβ, ςτι’ίΐ αρρβίαίί 

«Ια ρέρΐηΐέΓβ άτι δβηαί» 8. Α ραΓίίΓ άβ Οοηδίαηίίη 1β Οταπά (323-337), 

Ι’έφΐθβΙταΙ ίβηΑ έ άίβραΤαϋΓβ οοζηιηβ οράτβ; δαηδ άοτιίβ, ίΐ βη βδί βηοοτβ 

ςτιβδϋοη άαηδ 1β8 ίβχίβδ ΐαΓίάίφιβδ, ιηαίδ οβΡίαίηδ άβ εβδ ίβχίβδ δβπιΜβηί 

Β’βρρΙίςιιβΓ δατίοαί α Ια νίΐΐβ άβ Κοπιβ. υηβ Ιοί άβ 321 Γ6]βίίβ Ιβδ ο5β- 

ναΙΐβΡδ ροπτπίηβ αρτβδ 1β8 ρβΓ^βεΙ^ίηιεέ 4. ΚβρΓοάτιίδβηί Ια Ιοί άβ 321, 

1β Οοάβ Ιαδίίηΐβη δ’αΐϊδίίβηί άβ ίαίτβ ιηβηίίοη άβδ οββναΙίβΓΒ τοιηαίηδ, 

άϊδραρτίδ άβρυίδ 1οη£ίβιηρΒ 5. Εηίτβ ΓοΓάτβ δβηαίοτίαΐ βί ΓοπΙγθ βςτιβδίΓβ, 

βη νοίβ άβ άέεΐιέαηοβ, δ’ίηίβΓεαΙβ 1β ρβΓγβ€ΐΐε$ίτηαΙ, φή να ΓβιηρΙαοβΓ ρβα 

β. ρβυ Υύςη&Ιταί. Οβρβηάαηί, ιηβιηβ αρτέδ Οοηδίαηίΐη 1β Οαηά, 1β8 

οοάβδ ίοηί βηοορβ αΐΐτΐδίοη ατιχ εφιίΐβ8 τοιηαηί. Αίηδί, 1β Οοάβ ΤΊιβοάοδβ 

(VI, 36, 1, αη. 364) άβ βςτιβδίπ άί^ηίίαίβ: «Εςαίίβδ Γοιηαηί, ςτιοδ δβοτιηάί 

£Ρ&άτΐ8 ΐη υΛβ οιηϊηαιη ο&ίίηβΓβ νοίτπητίδ άίξηίίαίβϊη», βΐΊβ Οόάβ ,ίτίδ- 

ίΐηίβη (XIII, 31 (32), 1, άβ βφίβδίρΐ άί§ηίί3ίβ, αή. 364): «Εφίίίβδ ροιηαηί 

δβοτιηάτπη §Γ3άτιιη ροδί οΙαΓίΒδίπιαίτΐδ άί§ηίί3ίβιη οβίίηβτβ ]τιΙϊβιητΐ8» 6. 

Α Γ&ηηββ 380, 1β Οοάβ ΤΙιβοάοΒβ (XIII, 5, 16, άβ ηανίοτιΐ.) βοπί βηοοΓβ: 

«Οβίαίαπι νο5ΪΒ 3 άίνο Οοηδίαηίΐηο βί Ιπΐί&ηο βφίβδίΓίδ οΓάίηίδ άί§ηί- 

ίαίβπι ηοδ βπηατητίδ». Μαίδ 1β Οοάβ Ιτΐδίίηΐβη (XI, 1, άβ ηανίευί.) ηβ Ρβ- 

ρΓοάτιίί ρ38 εβίίβ άίδροδίίίοη. Αίηδί, αναηί Ια βη άτι IV6 ΒίβοΙβ, Ια άί^ηίίέ 

έςηβδίΓβ η’βίβίΐ ρΐιΐδ ηα’ιιηβ βίιηρίβ ρέβοιηρβηδβ α Γυδα^β άβδ ιηβιηβρβΒ 

άβ ββΡίαίηβΒ ^ΡβηάβΒ βοΓροΓβΙίοηδ 7. 

Α νρ&ί άίτβ, ΓοΓάτβ έςτιβΒΐϊβ ηβ άίΒρβττιΙ ρ&8 ίι ρΓορρβιηβηΙ ρ&ΓΐβΓ. 

1. Οΐι. ίίέοΓίναΐη, Ιιβ δέηαΐ Γοπιβΐη, άβρυΐδ ϋίοοίέίΐβη, & Κοπιβ βΐ & 
Οοπδί&ηϋηορίβ, Ρατΐδ 1888, ρ. 25. 

2. ΟαΓβπτββΓ^ βΐ δα^Πο, Οίεΐ. άβδ Αηί. §γ. βΐ γοπι., Τοπιβ II, 1. 
βη ρατίίβ βφιίΐβΒ (Ρατΐδ 1892), ρ. 788-789. 

3. ίαπιρτΐάβ, Αΐβχ. δβν. 18: ΙΛϋθΡίΐηοδ ητιηςτιαπι ΐη βςυβδίτβπτ Ιοετιπτ τβ- 
άβ^ΐΐ, οδδβτβηδ δβπιΐηατΐτιπτ δβηαίοηιπτ βςτιβδίτβπτ Ιοετιπτ βδδβ. 

4. Ο. ΤΙι. II; 17, 1ν § 2, άβ Ιτίδ <ιυί νβηΐαχη... *(αη. 321): «... ΒβηαΙοΓβδ... 
ρβτίβείίδδΐπιΐ... βφΐϋβδ τοιηαηί βΐ οβίβτΐ.:. ηανίευί&τϋ. .. >>. - 

5. Ο. 3. II, 45, 2, § 2, άβ 1ιΐ& φΐί νβηΐαιη... 
6. Ό’αρτέδ ΟΙι. Ιιέετίναΐη (ί-β δέηαΐ τοπταΐη, ρ. 25), Ια Ιοί άβ 364 η’αναίί 

άβ ναΐβτιτ ψΐβ ροητ Κοπιβ: 
7. Ι5ίά. ρρ. 25, 26, 27. 
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δβίοη 1β Γβιη&Γςυβ άβ Εββπνβΐη *, ΐΐ βΗβη§ββ άβ ηοιη ου, ρΐυβ βχββίβιηβηί, 

ίΐ 80 άέάουΒΙβ; ΐΐ γ βυΐ «ά’υηβ ρβΓΐ, άβ8 οοΓροΓβΙΐοηβ υΓΒβΐηββ άοηί Ιββ 

πιβπιΙ)Γβ8 βοηΙίηυβΓβηΙ β ροιΐβΓ 1β ηοιη άβ βΗβνβΙίβτ; άβ 1’βυΙτβ, υηβ 

ο1&88β οοιηρφδββ ά’β1βιηβηΐ8 άΐνβΓδ, άοηϊ 1β Ιίβη βίβΐΐ υηβ άΐ^ηΐΐβ ΐιη- 

ρβηβΐβ». Γ-βοπναΐη ηοΐβ, άυ Γβ8ΐβ, βνββ Γβΐβοη, ψιβ δΐ 1β ρβΓβοΐίεείτηαί 

Γβπιρ1β<?β Ι’οΓάΓβ βςυββίΓβ, 1β ρβΓβοΐΐεείτηαί βδί ΙουΙ βυίΓβ βΗοδβ ςυβ 

Γβ^υβδίΓβΙ; βατ, δΐ βη άτοίΐ 1β ρ&τ^οίιεύιηαΐ Γβηίβπηβ βηβΟΓβ νΐτΐυβίΐβπιβηΐ 

Ια άΐ§ηΐΙβ άβ βΠβνβΙΐβΓ, βη ίβΐΐ, ο’ββΐ υη ΟΓάτβ ΐηάβρβηάβηί, υηβ ηουνβΐΐβ 

βίβδδβ βοβΐβΐβ ςυΐ β ΗβηΙβ Ιβδ ρΓβΓ0§βΙΐνβ8 άβ 1’βηβΐβη ΟΓάΓβ βςυβδίΓβ 8. 

Εβ Οοάβ ΤΗβοάοββ βοηβββΓβ, ά’βΐ11βυΓ8, άβυχ βΗβρΐΐΓβδ άΐβΐΐηοΐδ β βββ 

άβυχ άΐ£ηΐ1β8: άβ βρηββΐΗ άΐ^ηίίαίβ (VI, 36) βΐ άβ ρβΓβοΐίεδίτηαίιΐδ άίξηίίαίβ 

(VI, 37); Π βη β8ΐ άβ ιηβιηβ άβηβ 1β Οοάβ ,ΤυΒίΐηΐβη (XII, 32 βΐ 33). 

Εξτβξίν,ε ίυΐ, ΙουΙ ά’βΒοΓά, υηβ βρΐίΗβΙβ 3. Ε11β βίβΐΐ βΙΙηΗυββ βη 

ρταβ(βοΐΜ8 Ιβξίοηίε 4 βΐ βη 16Γ 8Ϊββ1β, βηχ ρΓοβυΓβΙβυΓβ βΐ βη ρΓβϊβί ά’β- 

§γρίβ (° κράτιστος ήγέμων)δ] βη 162, βξΓβξίν,δ φΐβΐΐββ Ιβδ βΠβνβΙΐβΓβ β. 

Εξτβξίν,δ ββιηΗΙβ βνοΪΓ βίβ βπ§β βη ΙΐΐΓβ ηοΒΠϊβΐτβ βρόβΐβΐβ ρβΓ ΟοηβΙβη- 

Ιΐη 1β &Γβηά. Ιιββ άΐνβΓδββ Ιοΐβ, βη βίϊβΐ, οΐι ββ ΙίΐΓβ βδί ιηβηΐΐοηηβ, άβίβηΐ 

άβ βοη Γβ§ηβ: 

Ο. Τΐι. VIII, 4, 3, άβ οοΗογΙ. (βηη. 317): «ΡππήρϋβπΙηΐδ ροβ£ βιηβπίβιη 

πιΐΐΐΐΐβιη ρβΓίββϋβδΐηιβίηδ νβΐ β£Γβ§ΐβ£υ8 άβπ άΐ§ηίΙβ8 ροΐββί». 

Ο. ΤΗ. X, 7,1, άβ Οββδβπβηίβ (βηη. 317): «Οββδβτΐβηοδ ΐη ββΐυ βοηβϋΐηίοβ 

βά ρβι*ίβοΙΐδ8Ϊιηβίυ8 νβΐ β§τβ£χβ1υ8 άί^ηΐΐβίββ ηοη οροιΐβΐ βάιηΐΙΙΐ; 

8βά δί ΐηβυΐρβίβ οοπιρίβνβηηΐ δυυπι οίΓιβΐυΐη... Ηυ]υΒΐηοάΐ άΐ^ηΐΐβίβιη 

ρΓοάβδδβ 618 ΟρΟΓίβί». 

Ο. ΤΗ. X, 20, 1, άβ ιηηπ1β§υ1ί8 (βηη. 317): «Μοηβίβποβ ΐη 8υβ ββπιρβΓ 

άυΓβΓβ βοηάΐίΐοηβ οροΓίβΙ ηββ άΐ§ηΐΙβΙβ8 βίβ ρβΓίββΙΪ88ΪιηβΙυ8 ΙπΒυΐ 

νβΐ β§Γβ§ΐβίΐ18». 

Ο. ΤΗ. XII, 1, 5, άβ άβουΓ. (βηη. 317): «Εοβ ςυί ΐη ρβίβΐΐο πιΐΐΐίβηιηΐ 

βΐ βοδ ςηΐΗηδ ρΓονΐηοΐββ βοιηπιΐδδββ δηηΐ ςηΐςηβ πιβηίβ βπιρΙίΒ- 

δΐιηβΓΰΐη βάπιΐηίβίΓβίΐοηηιη ΗοηοΓβπι ρβΓίββίΐββΐιηβΙΰβ νβΐ β^τβ- 

^ΐβίηβ βάβρίΐ. . . 

. . . δΐ νβΓΟ άβοηπο δηίΪΓβ§1 βοιηρβΓβΙο ρβΓίβοϋδβΐχηβΙηδ νβΐ β§τβ- 

1. ΟΗ. ΙίόοΓΐνβΐη, Ηβ 86ηβΙ τοιηβΐη, ρρ. 25-26. 
2. ΙΗΐά. 
3. Εί ηοη υη ϋίτβ; υηβ άΐ^ηϋέ ιηΙβπηέάίβίΓβ βηίτβ 1β βΐ&δδβ άβδ βΙιβνβΙίβΓδ 

βΐ οβίΐβ άθδ βόηβΙβυΓδ, οοηπηβ Ι’όοτΐί Ο. 8 β β ο 1ε, Ρβυ1^-\νΐδ8., Κ.Ε., 51βΓ Ββηά 

1905, δ.ν. 6ξΓ€ξΐαΐιΐ8, οοΐ, 2006 βί 2008. 
4. ΙΗίά., ο. 2008. 
5. ΙΗΐά., β. 2006. 
6. ΙΗίά:, β. 2007. 



20 Η. Ουίΐΐαηά 

§ΐαΙυ8 ιηβπιβηΐ άί^ηίΐαίβιη, άβεϋηβΓβ δυαπι βυηαιη ευρίβηδ, οο^ 

άΐεΐϋΐβ αιηΐδδΐδ, βυαβ εοηάϋίοηί ΓβάάαίοΓ. . . ». 

Ο. Τίκ VI, 22, 1: άβ Ιιοπογ. εοάΐε. (αηη. 321): «βίνβ ρβΓίβεϋδδΐιηί δΐηί, 

δΐνβ ΐηΙβΓ β§Γβ§ίοΓυιη οπϋηβπι Ιοευπίφΐβ εοηδίίίυβηηί. . . ». 

ΙιβοΙαηεβ (πιογΙ βη 325) 3, ένίάβιηιηβηΐ, βη νυβ Ια ΜβΓβΓεΙιΐβ <1β8 

1Ϊ1Γ68 4 βοη βροφιβ, ΙοΓδφΐ’Π βοΓΪΙ: «Νβιηο β£Γβ£ΐυ8, ηίδΐ ςυΐ ϋοηυβ, ηβιηο 

ο1απΒΒΐιηυ8 ηΐβΐ φΐί. . . αυΐ ρβΓίβεΙΪ88Ϊιηυ8, ηίβί φή. . . » ι. 

Ιιβ ΙΐΐΓβ ά'βξΓβξίηε έΐαΐΐ οοηίβΓβ α άββ ίοηεϋοηηαΐΓβδ άβ δβεοηά ου 

ΐΓοΐδίέπιβ Γαη§8, φΐΐ ρατ Ιθογ» ίοηεΐίοηδ η’αναιβηΐ ραβ αοεββ α Γογ^γθ 

δέηαίοηαΐ. 

Ιί'έξΓέξίαΙ, εοχηιηβ αυΒβΐ 1β ρβΓ^βΰΐΐεείηια^ η’α, ά’αΐΠβυΓΒ, αυευη Γβρ- 

ροΓ^ ανβε 1 'έςιιβείΓαΙ. Αυ IV0 βΐβείβ, υηβ ηουνβΐΐβ ΜέΓβΓοΙιΐβ ηοΙΰ1ΐβΪΓβ 

Β’έΙαϋοΓβ. Ιιβδ ίοηβίΐοηηαΐΓΒβ, ββίοη Ι’ΐιηροΓίβηεβ άβ Ιβπγθ ίοηεΐΐοηβ, 

βηίΓβηί, ρουΓ αΐηβϊ άΐΓβ αυΐοπιαίίςυβιηβηΐ, άαηβ υηβ οίβδδβ ηοΙΠίβΪΓβ 

άβίβπηίηέβ. Οοιηιηβ, ά’υη αυΐΓβ εόίέ, Ιβδ ίοηεΐ,ίοηδ α Βγζαηεβ ΙβηάβηΙ 

ΙουρυΓδ α δ’βΙβνβΓ, ίΐ η’γ α ραδ εοηεοΓάαηεβ βηίΓβ Ιβδ αηεΐβηηββ οΙχαΓ§βδ 

βφΐ68ΐΓβδ βί 1β8 οΐιατ^βδ άοηηαηΐ άΓοΐΙ α ΥέξΓέξίαΐ* 

Ββ ίΐΐΓβ ά’βξΓβξίν,δ, εοιηιηβ ίουβ Ιββ ΙιΐΓββ ηοΜΐαΐΓβδ ΙγζαηΙίηβ, 

έίαΐί δίπείβιηβηί ρβΓβοηηβ! δαηδ άουίβ, Ια άΐβηΐίβ βςυβδίΓβ ηβ δβπιϋΐβ 

ραδ ανοΐΓ έίβ ΙιβΓβάΐίαΐΓβ βη άΓοΐί, πιαίδ, βη ίαίί, ίΐ δ’βίαΐΐ βίαΜΐ εοιηπιβ 

υηβ ΐΓβη8πιΪ88Ϊοη ΙιόΓβάΐίαΐΓβ άβ οβίίβ άΐ§ηΐίό *. Εβ βΙιβναΙΐβΓ τοπιαίη 

φΐί αναΐί άΓοίί α Γόρΐΐΐιέΐβ 6£Γβ§ίν,8, κράτιστος, Ια οοππηυηίφίαΐί α 

δα ίβπιιηβ, ςαί έΐαϋ άΐίβ κρατίστη. ϋβ ρΐυδ, οη ΐΓουνβ άαηδ Ιβδ ίηδ- 

οπρίΐοηδ Ια ιηβηΐΐοη Ρ.Ε. (ρν,βτ βξΓβ§ίϊΐ$)&. Εηίιη 1β Οοάβ ΙυβΙΐηΐβη 

(IX, 41, 11), άβ ςυαβδί. πιβηΐΐοηηβ 1β8 ρβίΐίΒ-βΙδ άββ ρβΓ/βείΐ$$ι/ηβ$, 

βγβδΙ-4-άΐΓβ άβ8 οΙιβναΙίβΓΒ εοιηπιβ η’έίαηΐ ραδ βοαιηϊβ αυχ ρβίηβδ άβδ 

ρ1β1>έιβη8. 

Ιιβ ίΐΐΓβ ά'βξΓβξϊιΐδ ϊυί, βαηβ άουΐβ, Ιγορ ρΓθάΐ§αβ βΐ ΙοπΛα ταρΐάβ- 

πιβηΐ βη άέβυέίυάβ. II δβπιϋΐβ ανοΐΓ άΐβραΓυ αρτέβ ΟοηδΙαηΙΐη 1β ΟτΓβηά. 

Ιιγα11>υιη άβ Τ1ιαιηυ§αδ πιβηΐίοηηβ άβδ ρβΓ{βοΐί88ΐτηί^ πιαίδ ηβ ραΓίβ ραδ 

άββ βξΓβξϋ1 2 3 4. 

1. Ιαοίαηοβ, Όίνίη. ΙηΒίΐί. V, 13. ΟΙ. Όυ Οαη£β, ΟΙοβδ. Μβά. βί Ιηί. 
Οραβε. 8.ν. €£Γ€ςίαΙιΐ8. 

2. Οι. 16 ε γ ί ν α ΐ η, Ι·θ δέηαΐ Γοιηαίη, ρ. 27. Ό α γ β πι 1> β γ ^ θΙ δ & ? Π ο, 
Οΐοί. ά68 Αηί. δ.ν. 6ςιιίΐβ8> ρ. 778. 

3. ΟαΓβΓηϋβΓ# βί δα^ΐίο, ορ. οίί., βςιιΐΐββ, ρ. 784, ηοίβ 1. 
4. Ο Η. 1ι έ ο γ ί ν α ΐ η, ορ.εΐί., ρ. 25. 
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Π. 

Ρβιΐβοάδδίιηιΐδ, διασημότατος, ρωΓβοβδδϊιηβ* 

Οη ΐ§ηοΓβ Ια άβ(β βχαοΐβ άβ Ια ΟΓβαΙίοη άβ οβ((β βρϋΐιβίβ. ΤοηΙβίοΐβ, 

Η βδί Ιγ6β νΓβίββιηΜβΜβ ςυ’βΐΐβ βίβϋ άό)β βη υδα§β β Γβροςαβ άβ 

ΜαΓβ-ΑιΐΓβΙβ (161-180)Εη ίουί οβΒ, Ια ρΐιιβ αηοίβηηβ πιβηϋοη άυ 

ρβφβΐ^ίηιαΐ, (ϋδίίηοϋοη ΓβββΓνέβ αυχ οΐχβναΐίβρβ άβ ταη§ βυρβπβιΐΓ, 

β8ί άβ Γβηηββ 201 *. 

Αυ οοιΐΓ8 άυ ΙΙΙβ βίέοΐβ, 1β ίΐΐΓβ άβ νίτ ρβφ€ΐί$8ίηΐΜ$ ν.Ρ., ίυΐ ροτίβ, 

βη βίϊβΐ, ραΓ Ιβδ Ιιααΐδ ίοηοίίοηηαΐΓββ άβ ΓοΓάΓβ βφίββίτβ, οοιηπιβ Ιββ 

ρΓβίβΙβ άβ Ια ΡΙοίΙβ, 1β ρΓβίβΙ άβ ΓΑηηοηβ β( άίνβΓβ ρΓΟΟυΓαΙβιιΓδ *. 

Βίβη ςυβ, άβΒ 1β τβ^ηβ άβ Οοηβίαηίΐη 1β (>Γβηά, 1’θΓάΓβ βςυββίΓβ (βηάίί 

α (ϋβραΓαίΐΓβ, αυ ιηοΐηδ οοιηιηβ οτάτβ άΐβίΐηοΐ, Γβρΐίΐιβίβ άβ ρ6τ{βοΐί$8ΐιηη8 

ίυ( πχαίηίβηιαβ β( βήβββ βη ϋί,Γβ ηοΜίβίΓβ, Βρβοίβΐ. Ιβ ρβήβοΐάδίτηαΐ 

οοηδίΐΐυα, άέδ 1ογ8, υηβ οΐαβββ ηοΙήΙΐβΐΓβ ίηάέρβηάαηΐβ, άαηβ Ιαςυβίΐβ 

ρπΓβηΙ ρΐαοβ ηη £Γαηά ηοπΛΓβ άβ ϊοηοϋοηηαΐΓβδ, αρραιΊβηβηΙ ]αάΐδ 

4 Ι’οΓάΓβ βςηβδΐ,Γβ. Α Ια ηοΜββδβ βςυβδίΓβ δβ βυ1)8(ίΙυβ Ια ηοΜβδδβ ρβΓ- 

ίβοΐίδδΐπιβ. 

Α 1’βροςυβ άβ ΟοηδΙαηΙίη 1β ΟΓαηά, Ια οΐαβδβ άββ ρβτ{6€ΐΐ88ΐτηβ8 βίβϋ 

αδδβζ ΐπιροΗαηύβ ροηΓ οοηδΙΐΙυβΓ υηβ οΐαδδβ βοοϊαΐβ, νβηαηί ΐιηιηβάίαΐβ- 

ιηβηί αρΓέδ Ια οΐαβββ δβηαίοιΐβίβ. (Γβδ( οβ φι’οη ρβυ( ίηάαΐΓβ ά’υη (βχΐβ 

άυ Οοάβ Τΐιόοάοββ: «δβηαίοΓββ. . . ρβΓίβοϋβδΐπιΐ.. . βςυίΐβδ τοπιαηί»1 * 3 4. 

Ιιβ οίβδδβ άβδ ρβφαΐ88ίηιβ$ δβ οοπφοβαϋ άβδ βίβπιβηΐδ δυΐναηΐδ: 

1. Ιιβδ ίοηοίΐοηηαΐΓβδ βχβΓ^αη! ου αγαηί βχβΓββ υηβ οΐιατ^β α ΙαςυβΗβ 

1β ίϊίΓβ άβ ρβφαί88ΐηΐ6 βίαίΐ αϋαοΐιβ. Ι1β δβπιΜβηΙ ανοπ* βίβ ηοπά>Γβυχ 

άαηβ 1’οΓάΓβ οΐνΐΐ οοπιιηβ άαηβ 1’οΓάΓβ πιϋϋαΐΓβ. 

1. 0,ά. IX, 41, 11. άβ φΐββδΙΐοηϊΐΝΐδ: «Οίνο Ματοο ρΐαοιιΐΐ βπιΐηβηΐχδδχπιοηπη 
ςυΐάβπι, ηβο ηοη ρβΓίβοΙΐΒΐιηαπιπι νίτοηπη» (βη. 290). 

2.0.1.0. ΟΓβΙΙί VI, 1603. (X ΟβΓβπιΙ>βΓ£ βΐ ββ^ϋο, ΟΐοΙ. 
III. (1892), β$αιΐβ8, ρ. 781 ηοίβ. 

3. Ο. I. Ο. Ο γ β 11 ί 3596. «ν&1. ναΐβηβ ν.Ρ., ρΓββίβοΙ. Οίβδ. Μίδβη.ν, η. 1084: 

«ΑυΓβΙ. νίοίοπβηο ν.Ρ. ρΓββίβοΙ. βηη.» (έροςαβ άβ Οοηδίβηίΐη Ιβ ΟΓβηά). Οβδ ηοπβ- 
ΙϊΓβιιχ ρΓΟΟχίΓβ(βιΐΓδ ρθΓ(βΐβηΙ, δβίοη ΙβΟΓ Γβη^, Ιβδ (Ηγ68 άβ ί»ι> βτηίηβηΐίε&ίτηιΐΒ% 

έξοχώτατος, ρϊγ ρβφβΐίββίηι«ί, διασημότατος, νίτ κράτιστος. (X ϋ β ρ β ιη- 

1ϊβρ§ β( δβ^Ιίο. ϋίοΐ., Τοιη IV, 1, ΡατίΒ 1905, ρ. 666, ρηαιταίΟΓ. 

4. Ο. Τίι. II, 17,1, § 2, άβΜβ φΐί νβηΐβπι... (βη. 321). Οί, 0. Τίι. 6, 3, άβ ηβΙαΓβΙ. 

Π1. (336): «8βηα(οΓ68 ββη ρβΓΓβοΙίδδΐηιοΒ...» β( Νον. 4. άβ Ματοΐβη: άβ ιηβΐήπι. 5β- 

ηα(οΓ: «Ναπι οηζη δβηοίρβΐ (Οοηβίβηάηυδ) ηβ δβηβίοή, ρβΓίβοϋδδίιηο... *. Οοά. Τΐι. 

Ιβ^βδ ηονβΐΐαβ (βά. Τίι. Μ ο πι πι η β η β( Ρ . Μ . Μ β γ β γ, ΒβΓοϋηΐ 1954, ρ. 191). 
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2. Ιιβδ ίοηοίίοηηβίΓβδ φΐΐ, βη Γβίδοη άβ ΙβυΓδ ίοηοίΐοηδ, η’&νβίβηί 

ρ&8 άΓοΐί βυ ίΐίΓβ άβ ρβΓβοΐίδδίηιβ, τηαΐδ ηυί οβίβη&ΐβηί οβ ίΐίΓβ, βοΐί 

αρΓ68 ςυβίφίβδ βηηββδ άβ 8βι*νίοβδ, δοΐί Ιογβ άβ ΙβιΐΓ ΓβίΓ&ΐίβ *. 

3. Ιιβ8 οΐιβίβ άβ ββΓίαίηβδ οοΓροΓβίΐοηδ “, οοιηιηβ 1β8 οΐιβίδ άβδ οογ- 

ροΓάΙίοηδ άβ πιαΓβββηάβ βη §γοβ 1 2 3 βί 1β8 ουπαΐβδ, αγαηί ρβδδβ ρ&Γ ίουίβδ 

Ιββ ο1ΐ3Γ§β8 ιηυηΐοίρ&ΐβδ 4 5. 

4. Ιίβ8 ρβΓδοηηββ ςυΐ, ά’υηβ πι&ηϊβΓβ ου ά’υηβ βυίΓβ, αναίβηί οΜβηυ 

ρ&Γ βοάΐοϋΐβ ΐιηρβπεά, 1β ρβΓβείίεείτηαΙ, ο’β8ί-α-άΪΓβ, φή αναίβηί βίβ 

ηοππηββ8 α ίΐίΓβ βοηοπβφΐβ & υηβ οΙιβΓ^β βοηίβΓαηί 1β ρβτβεύδύτηαΐ 6. 

Οη βοΐί <ριβ1 ίΓβίίο 8β βί & Βγζαηββ άβ οββ οοάίοϋΐββ βοηοπβηυβδ βί 

οοπιιηβηί 1β8 βιηρβΓβυΓβ ίβηίβΓβηί βουνβηί, πιβίβ βη ναίη, άβ ΙυίίβΓ οοηίΓβ 

υη ρ&ΓβιΙ αβυβ. Ββ ηοπά)Γβ άβδ ρβΓίβοίΪ88ίιηβ8 βοηοπβςυββ ΐυί ίτέβ νΓαί- 

θβιηβίββίβιηβηί οοηβίάβΓ&βΙβ αυ IV6 δίββίβ. Οβδ ρβφοίίεΒίτηεε^ (ΐυί η’α- 

ναίβηί βχβΓββ βη ίαίί αυβυηβ πια^ίδίΓβίυΓβ ρβτβοΐιεδίιηβ, αναίβηί άι*οίί 

ββρβηάαηί βυ ίΐίΓβ βί βυχ βοηηβυΓβ βίίβοβββ βυ ίΐίΓβ, πιβΐβ ΐΐ ΙβυΓ βίβΐί 

ίηίβΓάΐί άβ ΓβοΙ&πιβΓ Ιββ ριίνΐΐβ^βδ βρέβΐαυχ βί Ιββ ΐπιιηυηΐίβδ ρΓορΓβδ 

βυ ρβφαίςδΐτηαί Γβ§υ1ΐβΓβιηβηί ββφώ ρβΓ Ι’βχβΓβΐοβ άβ8 ίοηοίΐοηδ άϋββ 

ρβφείΐεδΐηιβδ. 

Ιιβδ ίβχίββ η’έηυιηβΓβηί ρββ Ιββ ίοηοίΐοηδ βυχςυβίΐβδ 1β ρβφοίίβ- 

βίτηαί βίβΐί βίίβοββ. Ε’βηυπιβΓβίΐοη ςυβ Οβ. Ββοηναΐη β ίβηίβ ά’βίββΙΐΓ 6 

βδί,νΓβΐββπιβΙδώΙβιηβηί, ΐηοοιηρΙέίβ.Τουίβ βηυπιβΓβίΐοη η’βυΓβΐί,ά’βΐΠβυΓΒ, 

άβ νεάβιΐΓ ςυβ ρουΓ υη ίβιηρβ Ιΐπιΐίβ, οβΓ ίβΐ ϊοηοίΐοηηβΐΓβ,ρβΓβοΐΐδδίηιβ 

4 υη ιηοπιβηί άοηηβ, άβνβηβΐί άατίεείηιε ςυβίςυββ βηηββδ ρΐυβ ίβΓά. 

ρΙυρ&Γί άββ Ιοΐδ ΓβΙβίΐνβΒ βυ ρβΓβοΐίδΒίτηαΙ άβίβηί άυ βΐβοΐβ άβ 

Οοηβίβηίΐη 1β ΟΓβηά. ΰβηΒ άΐνβΓδββ άβ οββ Ιοΐδ, 1β ρβΓβΰίΐΒΒΪηιαΙ ββί 

1. Εη Γβ£ΐβ £βηέΓβ1β, 1β ίοηοΐϊοηη&ΐΓβ Γβοβνβΐί 4 &β ΓβίΓβίίβ υη ΙΐίΓβ ηοβίΙΐβΐΓβ 

ΒυρέήβυΓ 4 οβίυΐ ηυ’ίΐ &ναΐί. Τουί ίοηείΐοηη&ΐΓβ άοηο, ςυί ο&ίβηαίΐ ϋ βει ΓβίΓ&ΐΙβ 1β 

ΰΙαΓΪΒ$ίτηαΐ, άβνβΐί βΐίτβ ά6ΐ4 ρβφαίδδΐτηβ. Οί. Ο. Τΐι. VIII, 1, 6, βί 10, άθ ηυτηθΓείΓ.; 

VIII, 4, 3 άβ οοΙιογΙ.; VIII, 5, 36, άβ βυΓδυ ρυβί. X, 7, 1, άβ Ο&ββ&π&ηίΒ. 

2. Ο.Ι.Ε., VI, 1696. 
3. Ο.Ι.Ε. ΟγθΙΙϊ 6476 (&η. 307): νν ΡΡ (νίή ρβΓίθοίΐΒΒίιηΐ ρΓΕίβροΒΪίΐδ 

βΟΓροιϊδ ΕΠΕ^ηεΐΓίοΓυιη). 

4. ΰ. ΤΙι. XIII, 1, 5, άβ άββυι·. 
5. Ο. ΤΙι. XII, 1, 26, 36, 41, άβ άβουΓ.; XII, 5, 15, 42, άβ άββυΓ. 

6. Ο Ιι. Ιιββτΐν&ίη, Ιιβ δέηαί Γοτηαΐη, ρρ. 28-29. Εει Ιΐείβ έί&1>1Ϊ6 ρ&ρ Υί. 
Ε η β 81 ί η, (Ρειυΐ^-^ίδβ. 37. Η&ΙβΓ&ηά 1937), ρουΓ 1& ρβποάβ βηίέπβυΓβ 4 Όίοοίέ- 
ϋβη (βοΐ. 665-668), ρουΓ Ρβροηυο άβ ϋίοβίόϋβη (οοΐ. 668-673) βί Γόίυάβ βυΓ Γβχ- 
ίβηδΐοη άβ Ια βίαδδβ άββ ρβφαί$8ίτη6$, ά’βρΓέδ Ιβδ δουΓββδ 3υΓίάΐ(ριβ8 (βοΐ. 673-680), 
ά’υη ΐηίόΓβί ίηοοηΙβδίεΛΙβ, η’βρροΓίβ οβρβηάαηί αυβυη Γβηββΐ^ηβιηβηΙ ίπιροΓίαηΙ 
ρουτ Ια ρέηοάβ IV®-VI® βΐέοΐββ. 
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388θθΐβ 3 νέξτέξίαΐ *; άβηβ ά’&ηΐΓβδ ίβχίβδ, 1β ρβφοίιεείτηαΐ ββΐ ββυΐ 
ίηάίφίββ: 
0. ΤΗ. XIII, 3, 2, άβ πιβάίοίδ (326): ΐΐβ δοηί ΙίΗβΓβδ «&Η ηηίνβΓδίβ ιηη- 

ηβηΗηβ ουπαΐΐυιη, δβηηίοΓηιη θΙ οοππίυιη ρβΓίβοΙΐβδίιηοΓίΐϊηςιιβ... ». 

Ο. ΤΗ. XII, 1, 15, άβ άβοηποη. (327): «ίΐα ηί βί Ηί, ςυι μβΓίβοϋββίιηαΙυβ 
δίΗί ΗοηοΓβ ΗΙβηάίυηΙιΐΓ, ΐΓηδί ίη οηΓίαιη ηβοβδδξίπίδ οίΗοϋδ ρυΗΙίοίβ 
ίηββΓνίαηΙ. . . ». 

0. ΤΗ. XII, 1, 26, άβ άβοηήοη. (338): «άβηίφΐβ βχ ρβΓίβοϋδδίπιίδ Ηοηο- 

Γ&τϋδ. . . ». 
Ο. ΤΗ. IV, 6, 3, άβ η&ίτίΓ. ΙίΗβπδ (336): «δβηαΙοΓβδ ββυ ρβΓΪβοίίββίιηοδ.. .» 8. 
0. ΤΗ. XII, 1,42, άβ άβοιιποη. (354): «βΐ ςηί βχ ρΓβββίάΐΗηβ νβΐ ρβΓΪβοϋβ- 

δίιη&ίυδ βοοβδδίοηβ οηπίαΙ&Ιί ββββ η&βουηΙιΐΓ, ιη&ηβηϋΗηδ άί^ηί- 
ί&ΐίΗιΐδ, ςηαβ 8η(ΪΓ3§ίο ιηβπιβΓηηΙ, ηίΗίΙο ηιΐηηδ ίη δηί ΟΓάίηίδ οοη- 
δοΓίίο ρβΓδβνβΓβηί, ίηη§αηίιΐΓ οίΒοϋβ οηπ&ΙίΗηδ». 

0. ΤΗ. XII, 1, 44, άβ άβοιιποη. (358): <^ηίοηπΐφΐβ ίπίτα ρβΐΗΐίιπη ρβΓ- 

ίβοίίδδίιηιΐδ αιιί οοιηβδ ρτονβοΐιΐδ δαίΪΓ&^ίο ββί, βροϋβίηΓ Ηοηοηδ 
. ίηάβΗίίί άί^ηΐΐαΐβ». 

Ο. ΤΗ. VIII, 1, 6, άβ ηηπιβΓ3Γ. (362): «βχ ρβΓίβοΙίδδίιηίδ άίπηΙΙβηϋΐΓ». 

Ο, ΤΗ. VIII, 1, 10, άβ ηηπιβΓ&Γ. (365): «(αοία&τϋ) ΗοηοΓβ ρβΓίβοϋδβίιη&ίυδ 
ίη ρ&Ι&Ιίο ηοβίΓο ροίίβηΙιΐΓ». 

0. ΤΗ. VI, 35, 7, άβ ρπνϋ. βοπιιη... (367): «α ρηιηίδ ςιιίΗυ8ά&πι.§Γ&άίΗυ8 

ηδφΐβ ηά ρβΓίβοίίδδίιη&Ιηδ οΓάίηβπι». 

Ο. ΤΗ. VIII, 5, 36, άβ οιίΓδα ρηΗΙ. (381): «βοβ ΗοηοΓβιη ρβΓίβοίίδβίιηηΙιΐΒ 
πιηηβΓβ ρΓαβοίρίππίδ». 

Ανηηί Ιη Ηη άη IV6 δίβοΐβ, 8βιηΗ1β-1-ίΙ, 1β ρβφοίώδίτηαΐ δ’έΐβϋ 

άίνίδβ βη ΐ»Γοίδ δβοϋοηδ. II ββί, βη βίϊβί, ςυβδίίοη άαηβ 1β Οοάβ ΤΗβοάοββ * 

βί άηηδ 1β Οοάβ ,ΓπδΙίηίβη 1 2 3 4 άβ ρβφοίίδδίτηβδ οτάίηί8 ρήτηϊ, οτάΐηώ $β- 

ΰΐιηάΐ, ΟΓάίηίδ ΙβΓίύ. Τοαδ οβδ ρβφοίίδεΐτηββ άβ άίνβΓβ Γ&η§8 δοηί . άβδ 

θΐηρίογέθ άβδ άίίϊβΓβηίθ ΗηΓβηαχ ρηΐβϋηδ. II βδΐ ρΓοΗ&ΗΙβ <$ηβ οΗ&φΐβ 

δβοίίοη άη ρβφαΙΐ8$ιη%αΙ άβνβίΐ, δβίοη 1’η8&£β, βΐΓβ άίβίίη^αββ ρ&τ ηηβ 

έρίΐΗβΙβ δρβοίαΐβ. 

1. Ο. ΤΗ. VI, 22, 1, άθ Ηοπογ. οοάΐο. (δη 321); VIII, 4, 3, άβ οοΗογΙ. (βο. 317); 
X, 7,1, άβ Οββδβηβηΐβ {3η. 317); X, 20,1, άβ πηιπΙθ^οΗβ (βη. 317); XII, 1, 5, άβ άβοϋΓ' 
(βη. 317). 

2. Πβ 0.1.. V, 27, 1, άβ η&ΙιΐΓ. ΙίΗβπδ (βη. 336) .όοπί: «ΒβηβΙοΓβδ 8βιι ρβΓίβοϋβ- 

δΐιηοδ». 
3. Ο. ΤΗ. VI, 30, 7 (βη. 384), άβ ρβίβΐΐη. δβοτ. 1βτ£. 
4. Ο. 1. XII, 23 (24), 7.(βη.384), άβρβίβϋη. δβοτ. Ιβι^. Οί. 1. Κβρβ^βηηο- 

ρ ο η 1 ο δ, Όβδ Ρίηβηζτνβδβη άβδ ΜΗΗ^ζβηΗηΐδβΗβη ΒΙαβΙβδ, Μ,ΰηοΗβη 1958> ρ. 65. 



24 Η. ΟυΗΙβηά 

Ιιβ ηοιη1)Γβ (1β9 ρβτ(β€ΐΐ88ίΊΠ68 βίβΐί ά’βτιίβηί ρΐυδ βίβνβ φΐ’υη £Γβηά 

ποιη1)Γ6 άβ ίοηοίΐοηηβίΓβδ ρΓονίηοίβυχ ροτίβΐβηί βαχ βτίδδΐ οβ ΙίΐΓβ !. 

Τοηίβίοΐδ, Οοηβίβηοβ (337-361) ηβ οοηίβΓβ Ιβδ ίίίΓβδ ηοΙήΙίβΐΓβδ ςυ’βνβο 

ρβΓοιπιοηιβ βί η’βη^ιηβηίβ ρβδ 1β8 ρπνΐΙβ£βδ άβδ Γοηοϋοηδ ρυϋΐςαβδ *. 

8οαδ βοή Γβ§ηβ, Ιβδ άυοβ ηβ ίητβηί ρβδ ρτοππίδ βυ οΙαΓίεείτηαΙ βί Γβδίβτβηί 

ρβΓ$6€ΐί88ΐτηβ81 2 3; 1β §ουνβΓηβηΓ ά’ΑΓβΙηβ βίβΐί νίτ ρβτ^ίΐ88ίιηη84. 

Ιιβ ρ6Γ$βοΙΐ88ΐτηαΙ ηβ οοηίβΓβΐί ςυβ οβΓίβΐηβδ βχβπιρίΐοηδ (1β οΙχβΓ^βδ 

βί άΐνβΓβ ρηνί1έ£βδ άβ ρηάΐοίΐοη βί άβηδ Ρβρρίΐοβίΐοη άββ ρβΐηβδ. II 

άοηηβϊί, ίουίβίοΐδ, 4 οβίιιί ςυΐ ΓοΗίβηβΐί υη Γβη§ δοοΐβΐ ΙιοηοΓβΜβ, 

βδββζ βηβίο^υβ 4 οβίηΐ άβδ βηοΐβηβ οΙιβνβΙΐβΓδ Γοπιβΐηδ. Μβΐβ οββ βνβηίβ§ββ 

ηβ δηίϊΐδβηί ρβδ 4 βχρΙϊςηβΓ ΓβΓάβυτ βνβο Ιβςηβΐΐβ ββ ίΐίτβ ϊηί ΓβοΗβπΑβ; 

ά’βαίΓβδ οοηδΐάβΓβίιοηδ βηίΓβιβηί βη ]βυ. Ιιβδ οΐίογβηδ, βη βίϊβί, δ’βίίοΓ- 

ςβΐβηί ρβΓ ίουδ Ιβδ ιηογβηδ ροδβϋάβΒ ά’ββΙχ&ρρβΓ βαχ Ιοιιπίβδ οΜΐ§β- 

ίΐοηβ άβ 1β ουπβ βί ϋδ ββρβΓβΐβηί, £τ4οβ 4 ΓοΜβηίΐοη άη ρβΓβοΙ^ϊηιαΙ, 

βίτβ ΙΐϋβΓβδ άβ οβ ]ου§ ΐηβυρροΓίβΙάβ 5. Ιιββ βιηρβΓβοΓδ βδδβγέΓβηί, άα 

Γβδίβ, άβ ΙαίίβΓ οοηίΓβ οβίίβ οοηΓββ βυ ρ€ΓβαΪ88ΐηιαί βη η’βοοοτάβηί οβ 

ίΐίΓβ, βνβο δββ βίΓβίδ βί δββ ρπνίΐβββδ, φΐ’βηχ οηηβίβδ φιί βνβΐβηί βχβτοβ 

ίοαίβδ Ιβδ ο1ιβΓ§β8 πηιηΐοΐρβίβδ 6. 

Ιιβ Ιοί, βη βΐϊβί, άΐ8ίΐη§ηβΐί 1β ρ€Γβΰΐί88ΐηιαΙ Γβ§η1ΐβΓβπιβηί βοςυΐδ 

ρβΓ Γβχβτοΐοβ άβ ίοηοίΐοηδ ριιΐΐίφίββ οτι ρβΓ άβ 1οη§8 δβΓνΐοβδ βί 1β 

ρβΓ(βοΙΪ88ΐτηαΙ ριΐΓβπιβηί Ηοηοπβςαβ, οΜβηα ρβΓ ίβνβυτ, ρβΓ Ιπ£αβ οα 4 

ριΐχ ά’βτ§βηί, 8η#Γαξΐο ωπιραταίο. Ο’ββί οβ ςηϊ ΓβδδΟΓί βδδβζ οΙβίΓβιηβηί 

άτι ίβχίβ δηΐνβηί: «Έοβ, ςτιΐ ΐη ρβίβίϊο πήϋίβηιηί, βί βοβ φΐΐϋΰδ ρΓονίηοΐββ 

οοπιιηΐδ8ββ θηηί,ςηίφΐβ ιηβπίο βιηρΙΐδθΐιηβΓηιη βάπιΐηίβίΓβίίοηηιη ΙιοηοΓβπι 

ρβΓίβοίΐδδΐιηβίΰδ νβΐ β£Γβ£Ϊβίη8 βάβρίΐ βιιηί, ηβο ηοη βί ΐΐΐοδ ςηΐ άβοηηοηββ 

νβΐ ρπηοΐρβίββ οοηδίΐίαίΐ οιιηοίβ δΐιββ ρβίήββ πηιηβΓβ ίιηρίβνβηιηί, 

ίπιί οροΓίβί άΐ£ηΐίβίβ ΐηάηΐίβ. 8ΐ νβΓβ άβοηπο δηίΪΓββΐο οοζηρβτβίο 

ρβΓίβοίΐδδΐπιβίηδ... νβΐ β£τβ£ΐβίιΐ8 πιβπιβπί άΐ£ηΐίβίβπι, άβοϋηβΓβ δαβπι 

οηπβιη οαρίβηδ, οοάΐοΐΐΐΐδ βπιΐδδίδ δηββ οοηάΐίΐοηΐ ΓβάάβίιΐΓ... Ευιη 

ςαοςυβ, ςυί οηςίηίδ ^τβίΐβ. *. νοοβίηΓ βά οηπβιη, ρβΓίβοίΐδδίπιβίαδ 

1. Ο ί. Η & η I ο η, Ιβχΐηυβ βχρϋο&Ιιί άτι Ηβοιιβϋ άβδ ΙηδοτΐρΙΐοηδ οίίΓόϋθηηβε 
ά’Αδίβ-ΜίηβιΐΓβ, Β^ζβηϋοη IV (1927), ρ. 119, ηοΐβ 9. 

2. Απιπι. Μβτο. XXI, 16: 6Γ£β ίιΐϋιιβηάββ οβΙδίΟΓβδ άί^ηΐΐβίβδ ΐπιρβηάϊο ρβτ- 
ειιβ; ηϋάΐ οίΓΟβ βάπιΐηίδίΓ&ϋοηιιιη &ιΐ£ΐηβηΙ& ρΓββΙβΓ ρββοβ ηονατί ρβΓρβδδυδ. 

3. Απιτη. Μβτο. XXI, 16: «ηβο δΐιϊ> βο άαχ φΐΐδςαβιη ευιη οίβηβδϊιηβΐιι ρΓονβοίηε 
68ί. Έτβηΐ βηίπι ρβτίβοΐϊδδΐιηί·. Μβΐδ, άέδ 386, Ιβδ άυοδ έΐβΐβηΐ οΙαΓΪ88Ϊηΐ68 (Ο. Τ4. 
XII, I, 113, άβ άβοιιτ.). ϋβηε 1β ΝοϋΙ. ϋκ^ηΐΐ., ίΐδ δοηί Ιϋτέβ Βρβαα&ίΙέβ. 

4. Ο. ΤΗ. IX, 40, 4, άβ ροβηΐδ. 
5. €Η. Ιέοτΐνβΐη, Ιβ δέηβί τοιηβΐη, ρ. 26. 
6. Ο. ΤΗ. XII, 1, 5, άβ άβοατ. ΟΙ. Ο Η. I ό ο τί ν β ΐ η, ορ. οίΐ., 38. 
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ΒπίίΓβ^ίο ίτηρείΓαΙί άί§ηίΙαδ ηοη άβίβηάίί, ςηα Γβπιοία ίΓαάί βηπι οηπαβ 

ΟρΟΓίβΚίΙ » ι. 

<3υοί ςαΊΙ θη βοίί, τηα1§Γβ Ιθβ ανβΓίίΒββπιβηΙβ Γβρβίββ άβδ βιηρΘΓβυΓΒ, 

1β8 ραΓίΐοιιΙΐθΓΒ οοηϋηηβΓβηΙ α ΒοΙΙίοίΙβΓ βΐ & αοΙιβΙβΓ άβδ οοάίοίΐΐββ άβ 

ρβΓ(βοΙΪ88ΐηιβ) χηοίηδ δαηβ άοηίε ροηΓ ανοΐΓ 1β8 βοηηβηΓβ αΐΐαοΐιέβ & οβ 

ϋΐΓβ ηηβ άαηβ 1ε βοΐ άβ ίηΐΓ Ια οηιΐβ. II β8ί ρΐΌββΜβ, άη ΓβδΙβ, φΐ’ϋβ 

άβναίβηΐ γ ΓβυββίΓ β88βζ βοηνβηί, £Γβοβ & Ια ίαΐΜββββ άη ροηνοΐΓ βΐ α 

Ια οοπιρίίοίίβ άβδ βηηίΒ ρβΓδοηηα§βδ. Ο’ββί, βη ίοηΐ οαβ, οβ ηηβ οοηβίαΐβ 

ηηβ Ιοί άβ 338: «(^ηοηίαιη βιηρίββ άί§ηίίαΙίδ οΐχίβηίη οηηαβ νβοηβίαοΐββ 

β886 ηοη άηΐχίηπι ββΐ, ρΐαοηϋ ηΐ οηηοίί, ηηί 8ηίΪΓβ£ίί8 άί^ηχίαΐηπι ίηβί^ηία 

οοηδβοηίί βυηί ίιηιηβπίί βοηοήδ βρΙβηάοΓβ ρπναίί, οίνίΐίηιη ιηηηβΓηπι 

δοΐεηηίίαΐβ ίηη§αηίηΓ»1 2. Οβίίβ Ιοί άβοΙβΓβ, ά’αίΙΙβυΓδ, ηηβ οβηχ ηηί οη£ 

Γθ§υ1ίβΓβιηβηΙ οβίβηη οβ ίΐΐΓβ 1β οοηββΓνβηΙ ανβο ίοηβ 1β8 ρηνί1β§βδ ηη’ίΐ 

οοπχροΓίβ. ΡαΓ οοηΐΓβ, (ΙίνβΓΒβδ Ιοίβ Γβ]*βΙβΓβηί (Ιαηβ Ιββ οηηβδ οβυχ ηηί 

αναΐβηί οΜβηη 1β ρβΓίβοίίβδίιηβΙ βοηοπβηηβ §ταοβ & ΓοοΙγοϊ άβ ίοηοίίοηβ 

βοΐίνββ 3. 

Ιιηρπίβδ&ηΙδ α ΙίΙχβΓβΓ (1η οητίοπαΐ, Ιββ οο(ϋοί11β8 άβ ρ6ΓβοΙΪ8$ίηΐ6 

ρβΓίϋΓβηί ΓβρίάβιηβηΙ άβ ΙβηΓ ίηίβΓβΙ, ά’αηίαηί ρΐηβ ηηβ Ια ρΐηρατί άβδ 

ίοηοίίοηβ άϋββ ρβΓβάΐδδίτηβδ 8β ΐ,ΓαηδίοΓίηβΓβηΙ ρβη α ρβη βη ίοηοίίοηβ 

άαΓΪ88ΐηιβ84. Εβ ρβτβαΐίεείΊηαί, άβδβιΊβ ραΓ βη β&υί, 8β Γβοηιία άαηβ 1β8 

οΐαββββ ίηίβπβηΓββ άβ Ια βοοίβίβ, ραηηί Ιββ ίοηοίίοηηαίΓβδ βηβαΙίβΓηβδ. 

Αηοηηβ οοηάίίΐοη άβ ίοΓίηηβ η’βίαηί βχί§ββ ροηΓ βοη οΜβηίίοη, 1β ίίίΓβ 

άβ ρβΓβαί$8Ϊτη6, άβνβηη αοοβδδίΜβ α ίοηβ, βαίθΒβ ηαίηΓβΙΙβπιβηί άβ ναΙβηΓ. 

II ββί ρΓοβαΜβ ηη’α Ια βη άη IV® δίβοΐβ, 1β ρΒΓβοίΐεείτηαί η’αναίί 

ρΐηδ ΓίιηροΓίαηοβ ηη’ίΐ αναίί αη άβϋηί άβ οβ ιηβπιβ δίβοΐβ5. II ραΓβίί 

άβ ρΐηβ βη ρΐοδ αίίαοΐιέ αηχ ίοηοίίοηβ βηββΙίβΓηβδ. υηβ Ιοί άβ Ιηΐίβη, 

άβ 362, ΡαοοοΓάβ αηχ ηητηβΓατϋ, αρΓββ 7 αηβ άβ ββΓνίοββ6 7. Εη 365, ηηβ 

Ιοί άβ ναΐβηίίηίβη βί άβ ναΐβηβ ΡαοοοΓάβ αηχ ααηατϋ, αρΓββ 10 αηβ άβ 

ίοηοίίοηβ \ Εβ ρΒΓβοΐίεδίηιαΙ ββΐ αίηβί άοηηβ α οβδ ίοηοϋοηηαΐΓβδ οίνίΐδ, 

βη §ηίββ άβ ΓβίΓαίΙβ. Μαίβ ίΐ η’αναϋ ραβ άίβρβπι. ΗαηΙοη ίαϋ βΓΓβηΓ, 

ΙοΓβςη’Π βΟΓίί: <Α Ια Πη άη IV6 βίβοΐβ, 1β ίϋΓβ ρβτβοΐάΒίτηηε άίβραΓηΙ; 

οβίηί ςηί 1β βηϊΐ, λαμπρότατος, άατΐ88ίηιη8 1β Γβηιρία^α βΐ αηοηη αηΐΓβ 

1. Ο. ΤΙι. XII, 1, 5, άβ άβοχίΓ. (αη. 317). 
2. Ο. ΤΚ. XII, 1, 25, άβ άβοηΓ. 

3. Ο. ΤΙι. XII, 1, 26, 42, 44, άβ άβοηΓ. 

4. Οΐι. ΙιόβΓΐναΐη, ορ. βΐί., ρ. 46-47. 
5. Εβ ρβφοΙΪ38Ϊηιαΐ βδί βηοοΓβ ιηβηϋοηηέ ά&ηβ ηηβ Ιοί άβ 387 (0. ΤΙι. 1, 32, 6), 

άβ ρΓοεαΓαίΟΓβ: «ρΓοοαραίΟΓβδ ηοδίπ ρβΓΤββϋδδίπιαίυβ ΙιοηοΓβ άβοοΓαϋ». 

6. Ο. ΤΙι. VIII, 1, 6. 
7. Ο. ΤΙι. VIII, 1, 1. 
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ηβ Γβιηρίηρα 1β ρβΓβοΐίεείηιιΐδ» \ II η’βδί Γαΐί αυουηβ ιηβηίίοη βη ρβτ- 

/Β€ΐΐ88ΪηιαΙ αη οοπγβ βη V6 Βίββίβ. δαηΒ βοηίβ, Ια ΝοΙίίία άίξηΐίαΙηηι 
ΟΗβηΙιβ ηβ βΐίβ ηηβ ΙβΒ ΓοηβίΐοηηαίΓβΒ ίΙΙηείΓβε^ τβ8ρβοί(ώΙβ8 βί οΙαΓί88ίτηβ8^ 

πιαίΒ βΐΐβ η’ΐηβΐφΐβ φΐβ ΙβΒ ίΐίΓβδ ββΒ Ιιαηίδ ϊοηοίΐοηηαίΓβΒ βί ηοη οβηχ 

βββ ίοηοίΐοηηαίΓββ ΒηβηΙίβΓηβΒ. ϋαηΒ Ια Νοίίίια άίξηιίαίητη Οοοΐάβηύε, 

ραΓ οοηίΓβ, 1β §ουνβΓηβυΓ άβ Ια ϋβΐιηβίΐβ η’α ςηβ Ιβ ίΐίΓβ ββ ρβΓβ&ίεςίτηβ, 

ββ ςηϊ ρΓοηνο Γβχΐδίβηββ βη ίΐίΓβ βηοοΓβ αη V6 δίβοΐβ. ϋ’ηη αηίΓβ οόίβ, 

ηηβ Ιοί ββ Εβοη I (457-474), αάΓβΒΒββ αη ρΓβίβί άη ρΓβίοίΓβ Οϊοβοογοβ, 

ίαΐί βηοοΓβ ιηβηίίοη βη ρ6τ$βαΐ88ίτηαΐ1 2. 

Εβ ρβτ(β€ίΐ88ίιηαΐ ίοπΛα βη ββΒηβίηββ νΓβΐΒβιηΕΙββΙβιηβηί νβΓ8 Ια 

βη άη V6 Βΐέοΐβ3 βί Ββ βΐβρβπίΐοη βδί ρβηί-έίΓβ βη Γβίαίίοη ανβο 1β8 

οβαη§βιηβηΐ8 βηΓνβηηβ βαηδ Ια βοιηροΒΐίΐοη βη δόηαί. Εη βίϊβί, βαη8 Ια 

δβοοηββ ιηοΐίΐβ βη V6 δΐέοΐβ Ιγθβ νΓβΐΒβιηβΙββΙβιηβηί, βί βη ίοηί οβδ 

αηίβήβηΓβπιβηί α ,ΙηΒίΐηΐβη, 1β8 οΙατΐεήτηβΒ βί 1β8 Γβ8ρβοΙαΜβ8 αναΐβηί 

ρβΓβη 1β βΓοίί ββ Ββαηββ αη δβηβί, ςηΐ η’ββιηβίίβΐί ρΐηδ ςηβ 1β8 ίΙΙηεΐΓβε. 

Ογ, ά ββ ιηοιηβηΐ, ίοηβ, οη ρΓββςηβ ίουδ, Ιβδ ίοηοίΐοηηαΐΓβΒ ρβΓ$βαΐ88ίτηβ8 

αναΐβηί ββφΐΐβ 1β οΙατί88ίτηαΙ. Εβ β1α88β ββδ €ΐαΓΐ88ΐ7Πβ8 βίβΐί ββνβηηβ 

βχίΓβπιβπιβηί ηοπιΙ)ΓβηΒβ βί αναΐί ρβΓβη 8Ϊη§υ1ΐβΓβιηβηί ββ 8α ν&ΙβηΓ. 

ΡαΓ δα οοπιροδΐίιοη, βΐΐβ ηβ βοιτβδροηβαίί ρΐηβ φι’α Γαηοΐβηηβ βίαβββ 

ββΒ ρβΓΪεοΙΐ88ίτηβ8, ςυΐ η’αναΐί, ββδ 1ογ8, ρΐηδ ααβηηβ ταΐδοη β’βχΐδίβρ, 

δαη8 βοηίβ, 1β Οοββ Ιηβίίηΐβη ΓβρΓΟβηίί Ια Ιοί ββ Οοηδίαηίΐη 1β 

Οχβηβ, ΐηΒβΓββ βαηδ Ιβ Οοββ Τββοβοββ4, ββ ρ6Γ$βεΐί8$ίιηαΙιΐ8 άίξηίίαίβ: 

«Οοβΐοϋΐΐδ ρβΓίβοίΪ88ίπιαίη8 ίπιβηίηΓ φιΐ ΐιηρβίΓβνβΓυηί, 8ΐ αββοιτβαηί α 

βοηβΐίΐοηβ δβΓνϋΐ, νβΐ βδβο, αηί οηπαβ οβηοχϋ ηοη βΐηί, νβΐ δΐ ρΐβίοΓβΒ 

ηοη ίηβπηί, νβΐ ηοη ΐη αΐίςηο ηβ§οίΐο βοηβίΐίβΓΐηί, ηββ βΐβΐ βοηοΓβιη 

νβηαΐΐ ΒηίΪΓβ§ΐο βιηβπηί, ηββ Γβιη β1ΐοη]η8 αβιηΐηΐδίΓανβΓΐηί». Μαΐβ, 

ο’βδί, ίΓββ νΓβΪ8βιηΙ>1α1)1βιηβηί, δΐιηρίβπιβηί ροηΓ ιηβιηοΐΓβ; ββ ρΐυδ, 

ΐΐ η’βδί ςηββίΐοη βαηδ οβίίβ Ιοί φιβ βη ρβΓ(ε€ΐΪ88ΐΊηαί ρυΓβιηβηί Εοηοπ- 

βςαβ, βοηϊβΓβ ραΓ βοβΐβΐΐίβδ. Εβ ρβΓβαΪ88ίηιαΙ ηβ ϊηί ραΒ Γβπιρίαβέ ραΓ 

ηη ίΐίΓβ βφΐΐναίβηί. Α Βγζαηοβ, Π η’ββί ραβ β’υδβ§6 ββ ΓβπιρΙαοβΓ Ιβδ 

ίΐίΓββ ίηίβΓΪβηΓΒ; Ια Ιΐδίβ βββ βΐ§ηΐί0Β δ’αοοΓοίί ραΓ Ιβ Εαηί βί ηοη ραΓ 

Ιβ ββδ. 

Νοίοηβ βηβη ςηβ Ιβ ρβΓ(εείΐ88ΪΊηαΙ, βίαηί Βίπβίβπιβηί ρβΓδοηηβΙ, 

1, Η αηί ο η, ορ. οΐί., 101. 
2. Ο.Ε I, 3, 31 (32), άβ βρΐΒβορ.: «αρηά νιηιπι ρβΓίβοΙΐΒΒΐπιιιιη ιηα^ΐΒίΓυπι οβη- 

Βΐΐδ». Εβ τηα§Ϊ8ΐ€Γ οβη$ιΐ8 άβνίβηί οΙαηΒβίηιβ αυ VI® Βΐέβίβ. (Ο.ί. IV, 66, 3, § 3, άβ ]\ΐΓβ 
βιηρίιγίβυίΐβο; αρυά νίηπη οΙαΓίβΒΐιηυιη πια£ΐδ1ηιιη ββηβυυπι». 

3. α. Οΐι, ΕόβΓίναίη, Εβ 86ηαί Γοιηαίη, ρ. 34. Εΐείβ άβδ άϊνβΓΒ ρβΓ- 

8οηηα£θδ ρβΓ^βαίβΒΐηιβδ αυχ IV® βί V® &ΐ6β1βδ. 
4, Ο,ί, XII, 32; 0, ΤΐΕ VI, 37. Οί. Ο 1ι. ΕόβΓίναίη, ορ. βίί., ρ. 35. 
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η’βί.&ΐΐ ρ&β ΐτβηδίηίδδίΜβ αυχ βηίβηίδ. ϋ’υη αυίΓβ βόΐβ, βοηίοπηβιηβηί 

η Ιβ οοαίαπιβ, Ιβ ίβππηβ ά’ιιη ρβΓ^βαίίεείηιβ βνβΐί 1β άΓοίί άβ ροΓίιβΓ 1β ϋΐνβ 

άβ 8οα ιη&π. Ιιβ τβ§1β ροδββ ρ&Γ 1β Οοάβ Τΐιβοάοδβ 1 2 βί&ίί, βη βίϊβί, £βηβ- 

Γ&ΐβ: «ΜυϋβΓβδ ΙιοηοΓβ ιπαπΙοΓαιη βη^ίιηιΐδ, §βηβΓβ ηοΜϋΙβιηυδ». Ι^α 

ίβππηβ, ά’βίΠβυΓδ, η’βνβίί ρβδ Ιβ ρΓορήβΙβ άιι ύϊτβ άβ βοη πιβή βΐ, δΐ 

βΐΐβ 8β Γβπιβηαϋ, βΐΐβ ρβΓάβίί- 8οη άΓοίί βιι ϋίΓβ 8. 

ΙΠ. 

Οβηδδίηιιΐδ, λαμπρότατος, βίβπδδίιηβ3. 

Ι,’έρϋΐιβίβ οΙατί88ΐηιη8, άοηί Ιβ ΐ,ΓβάαοΙίοη ^Γβοςτιβ βυίοπδββ ρβτ Ιβ8 

ΝονβΠβδ βΐ Ιβδ βοίβδ άβδ βοηβϋβδ βδί λαμπρότατος, 4, η’βηΐ, ίουί (ΤδώΟΓά, 

βυβηηβ Βΐ§ηϊβοβίΐοη ρΓβοΐδβ βί βΐΐβ βίβΐί βΙΙπβηββ β ΙουΙ ρβΓδοηηβ§β άβ 

ιηβτφΐβ· ΙιΟΓβςυ’Αιι^υδίβ βοηδίϋυβ 1’οράρβ δβηβίοήβΐ, Ιββ ΓβρΓβδβηΙβηίδ 

άβ οβϋβ ηουνβΐΐβ ηοΜβδδβ ρπΓβηί, ΐΓβδ ντβίδβιηΙ)1β1)1βιηβηί νβΓ8 1β πιΐΐΐβυ 

άη ΙβΓ βΐδβΐβ, Ιβ ςυβϋβββΐΐί άβ βίατ^ίπιβ (νίτ άαΓΪδ8ΐιηκ3, ν.ΰ.) φΐβ Γοη 

νοϋ βρρβΓβΙίΓβ & ββΙΑβ βροςαβ άβηβ 1β8 ΐηΒβπρίιοηδ. Οβ ςυβίΐβοβίΐί άβνΐηΐ 

οίΒοίβΙ 4 Γβροφίβ άβ ΜβΓβ-ΑιΐΓβΙβ 5. Οη Γβηοοηΐτβ δουνβηί βυ II® βΐόοΐβ, 

οββζ Ιβδ βυίβιΐΓδ, Ιβ ιηβηΐίοη άβ νίτ άατΪ88ίτηη8 β. 

ϋβ ηοπιβΓβυχ ίβχίβδ ΐυπάϊφίβδ άβδ ΙΙβ βί III6 * βίβοΐβδ πιοη^Γβηί φΐβ 

Γβρΐίβέίβ όΙαΓί88ίτηιι$ η’βίβΐί ρββ ηη βΐιηρίβ ςυβίΐβοβίίί οΠιοΐβΙ, ιηβΐδ βνβϋ 

Ιβ νβΙβηΓ ά’υη νβπίββΐβ ίίΐτβ ηοΜΐβίΓβ. Εβδ άατΐ88ΐπιβ8 ίοπηβΐβηΐ Ιβ 

ρΓβππέΓβ βΐ&δββ ηοΜΐβίΓβ άβ 1’£ΐοΙ. ΤουΙ οΐατ^ιτηβ έΐβίΐ δβηβΙβυΓ οη 

βρρβΓίβηβηΙ 4 ΓοΓάΓβ δβηβίοηβΐ. Οη ρβυΐ οίίβΓ, ρβπηΐ Ιβδ ηοπιβΓβηχ 

ίβχΐβδ ςαΐ βη ϊοηί ίοΐ, Ιβδ ΙβχΙββ δοΐν&ηίδ: 

Οΐ§. V, 1, 52 § 2, άβ ]ηάίο. (ΙΠρίβη): «δί ρΓοροη&δ ςαίβηδά&πι οΐβπδδίιηΐδ 
νίπδ». 

Οί§. Ιί, 16, 100, άβ νβΓβ. δί§η. (υΐρίβη): «δρβοίοδβδ ρβΓβοη&δ βοοΐρβΓβ 

1. Ο. Τΐι. II, 1, 7, άβ ίιιπάίοΐΐοηβ, &η. 392. Μ. 0.3. XII, 1, 13, άβ άΐ^ηϋ. 

&η. 392. 
2. ^ιι8ί^η^βη, Νον. 22, ο. 36, άβ ηυρίϋδ. 
3. 8ιιγ Γβπιρίοί άβ λαμπρότατος, οί. Ρ. Κοοίι, Όΐβ Ι)^ζ&ηϋηΪ8θ1ΐΘη Ββ&ιη- 

ίβηϋίβΐ νοη 400 ί>ιβ 700, 1903, ρρ. 10, 11, 13. 
4. Οί. Ρ. Κ ο ο Ιι., ορ. οϋ., ρ. 10. 
5. Όβτβιη1)βΓ$ βΐ δα^ϋο, ϋιοί. δβηαΐαβ, ο. 1195. 

6. Αιιΐϋ-Οβίΐβ, ΝοοΙ. ΑΙΙ. I, 2.; ΗόΓοάβ ΑΙΙιβιΐδ Ο. V.; δβΓνϋΐ&ηυδ 0\. V, ΐά. 
II, 2; V. ΟΙ. ρρ&βββδ ΟΓβί&β ρΓονΐηοΐ&β; XV, 5: νίΓ βΙατίδδίΓηηδ; Ρΐίηβ Ιβ ^6υηβ, ΕβϋΓβδ 
V..33: νβΡβοΓ, εΐβτίδδίπΐί οοηδϋΐβδ; ίά. IX, 13: ΡβηηϋΙο 1ϋ)ί, νίΓ οΐβτίδδΐιηβ, άίββΓβ. 
Οί. Όί^βδίβ XXVII, 9, 1, § 2, άβ Γβΐηΐδ βοραιη... (ϋΐρίβη): ρΓ&θίΟΓ ηΛβηιΐδ νίΓ σ1&- 

ηδδίιηιΐδ. 
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άβΒβιηυ8 οΙαπδΒΪιη&Β ρβΓδοηαδ υΐΓΐυδ^υβ δβχυβ: ίίβηι βοπιπι, ςυί 

οΓηαιηβηϋδ ΒβηβΙοπίΒ υίυηϋΐΓ». 

Ο.Ε V, 36, 1 (αη 213): «δΐ ρΓ&βδΐάβιη ρΓονΐηοΐαβ νΐηπη οΙαπδΒυηυιη. . . ». 

Ο.Ι. VI, 21, 4, (1β ίβδίαπι. πιΐΐ. (αη. 222): «8ΐ Κυίιηυ8 νίΓ ο1απ88Ϊιηυ8 

ίπβυηυβ. . . ». 

Ο.3. X, 11, 2, <1β άβΙ&ΙοΓ. (αη. 238): «ΡΓββδββ ρΓονΐηοΐαβ νίΓ οΙαπδδΐιηυΒ. . . ». 

Εβ Ιβχίβ ίΐΓβ άυ ϋί^βδίβ (I, 9, 8,άβ ΒβηαίοΓ.) (ΕΠρίβη) β8ί ραΓϋουΙίβΓβιηβηί 

ΐηίέΓβδβαηί: «Ρβπιΐηαβ ηυρίαβ ο1βΠ88Ϊιηί8 ρβΓ8οηΐ8 οΙ&ηβδΐιη&ΓυΓη ρβΓ- 

δοηαππη βρρβίΐαϋοηβ οοηϋηβηίυι*. ΟΙ&Γίδδΐιη&Γυιη ίβππηαπιπι ηοιηΐηβ, 

δβηαίοΓυπι ίιΐΐββ, ηΐδΐ φΐαβ νΐπδ οΙαΓΪ88ΪπιΪΒ ΒΟΓϋίαβ ΒυηΙ, ηοη ΗαΒβηΙυι*. 

ΡβΓηΐηΐδ αυΐβπι άΐ§ηΐΙαίβπι οΐαπδδΐιη&πι ιη&πϋ ίπϋυυηί; ραΓβηίβδ νβΓΟ 

άοηβο ρΐβϋΐΐ ηυρϋΐδ ίυβπηί οορυΐαίαβ. Ταιηάΐυ ΐ^ΐίυΓ οΙαπΒδΐιη&β ίβ- 

ππηαβ βπί ςυαπκϋυ Ββηβίοπ ηυρία θβΙ (νβΐ ο1αΓΪΒΒΪιηο, ΐηΙβΓρΓβίαϋοη 

(1β ΤπΒοηΐβη), αυΐ Ββρ&Γβία α!> ΐΐΐο, αΐϋ ΐηίβποπβ άΐ§ηΐίαϋ8 ηοη ηυρβΐί». 

Οβ ίβχΐβ πιοηΐΓβ ςυβ 1β άατίεΒίτηαΙ βίαΐΐ υηβ άΐ§ηΐΐβ (άίξηίίαίβπι 

ΰΙα,Γίεδίηιαηι), ςαβ, άβ ρΐυβ, 1β ίΐίΓθ άβ άατιεδίτηε βίαΐί ρΓορΓβ αυχ ρβΓ- 

8θηη&§β8 άβ Γ&η§ Ββηαίοπαΐ, βηΛη, ςυβ 1β ϋίΓβ άβ εΙαΓίεείτηβ Ββ οοππηυ- 

ηΐςυαΐί αυχ βρουδβδ βί Ββ ίΓβηβιηβίΙαΐΙ ιηβιηβ αυχ Γιΐΐββ ’. Εη ΓβαΙΐΙέ, 

οβ η’βίαΐΐ ραβ 1β ΐ»ΐΐ»Γβ φΐί ββ ΐΓβηβιηβίίαΐί, πιαΐβ Ια οοηάΐϋοη δβηβίοπβΐβ, 

ά ΙαςυβΗβ 1β ϋΐΓβ βίαΐί αϋαοΐιβ. Οβϋ,β άβΓηΐβΓβ δβ ίΓαηδίηβΙΙ&ϋ βη άΓοΐΙ 

]υδφΐ’& Ια ςυαίπβπιβ §βηβΓβϋοη βί, βη ίαϋ, βαυί άβΒ οαβ βχοβρϋοηηβίδ, 

8βη8 ΙΐιηΐΙβϋοη1 2. 

δουβ 1β Γβ§ηβ άβ Οοηβίαηϋη 1β ΟΓαηά, 1β ϊϋτβ άβ νιτ άατίεΒίτηΜΒ 

βίαΐΐ υηΐίοΓίηβιηβηΙ ροΓίβ ρβΓ Ιουί ρβΓ8οηηβ§β άβ οοηάΐϋοη Ββηαίοπαΐβ 

βί, οοιηιηβ Ια οοηάΐϋοη ββηβί-οπβΐβ ββ ΐΓβηβιηβΙίαΐΙ ανβο 1β 8αη£, 1β 

ΙΐίΓβ άβ άαΓΪ88ίιηε αρρβΓίβηαΐί ρ&Γ άΓοΐί άβ ηαΐδβαηοβ αυχ βηϊαηίδ, βαηδ 

άΐβϋηοϋοη άβ Ββχβ, ά’υη ρβΓ8οηηα§β ββηβίοπαΐ. Εβδ βΠβΒ, άυ οΐχβί άβ 

ΙβιΐΓ ρβΓβ, βΐ&ΐβηΐΐ €ΐαΓΐ88ίτηε8 βί οοηββΓνβίβηί οβ ίΐίΓβ, Ββηί πιέΒδίΙΙΐβηοβ, 

ο&γ ϋ βίβΐί άβ Γβ§1β φιβ Ια ίβπιπιβ βυΐνϋ 1β οοηάΐϋοη άβ δοη πιβΓΐ3. Αΐηβΐ 

ββ ΟΓβη υηβ ηοΒΙβδββ άβ Γβοβ ου ηοΜβδδβ ββηυίοηυΐβ, ςυβ Γοη ΓβίΓοηνβ 

ρβηάβηί Ιουίβ Ια άυτββ άυ Ββ8-ΕιηρΪΓβ. 

δουδ Οοηβίαηϋη 1β ΟΓαηά, 1β άατΐ88ίιηαΙ ίοπηαΐί υηβ οΐαβββ ηο6ΐ- 

1. Οϊ. Ρ. ΚοοΙι, ορ. οΐί., ρρ. 11, 12. 
2. ϋί^θδίβ 23, 2, 42 βί 44, άβ ήίυ ηυρίΐαππη. ϋΐ^. 50,1, 22, § 5, &ά πιτιηΐοΐραίβιη; 

ϋί^. 1, 9, 10, άβ Ββηαίορ. «ΙιΐΙϊβΓΟΒ ΒβηαΙοηιιη αοώρβΓβ άβϊ>βιηυ8 ηοη ΐΒηΙτπη ββηα- 

ίΟΓίιπι ίιϋοΒ νβΓίιπι οιηηβΒ ςηΐ ^βηΐΐϊ βχ ΐρείΒ βχνβ Η1)6ΓΪ8 θογιιπι άίοηηίυΓ». Οΐι. Ιιό- 

οήναίη ηοίβ ηνβΟΓηίδοη (ί.β δέηαί Γοπιηίη, ρ. 62), φΐβ Ια ΐΓαηβιηίβΒίοη άβ Ια οοηάΐϋοη 

βέηαίοήαΐβ η’ββΐ ρΐηβ Ηπιΐίέβ. 

3. ί<β ίαΐί βδΐ οβΓίαΐη, οοηίΓαίΓβπιβηΙ έι οβ ςαβ 8βΓη1)1β ογοιγθ Λ. Κ ο ο Η, ϋίβ 
Ιϊχζαηίίηβίοΐΐβη ΒβαπιΙβηϋΙβΙ νοη 400 ϊ>ιβ 700, Ιβηα 1903, ρ. 12. 



έΐυάβδ δΐιρ ΓΜδΙοίΓθ αάππηΐδίΓαΙίνΘ άβ ΓΕιηρίΓβ βγζαηϋη (IV-VI 8.) 29 

ϋίΠΓβ ηοπώΓβυδβ, δαηβ οβδδβ αοοΓυβ ρεα· Γηάιηϊδδϊοη άβ ηοανβηαχ βΐέ- 

ιηβηΐδ. Ε’βηνεάιϊδΒβιηβηΙ ρΓ0§Γβ88Ϊί άα άατίεείηιαΐ ρατ Ιβδ αηοίβηηβΒ 

ιηα^ΐδίΓαΙυΓβδ βηυβδί,Γββ, βη§η§β& ρβαί-βίΓβ ΟοηβίαηΙΐη 1β Οταηά 4 βΙεώΙΪΓ 

αηβ άίδϋηοΐϊοη βη ίανβαΓ άββ ρΐιΐδ ΙιηαΙδ ίοηοϋοηη&ΪΓβΒ άατΐ88ίηιβ8^ βη 

αυΐοπδαηΐ οβδ άβπύβΓδ 4 εψουΙβΓ 4 ΙβυΓ Ιϊί,Γβ άβ οΐατίεεΐτηβ οβίυϊ ά'ίΙΙηεΐΓβ. 

ΟβΙΙβ εκ!]οηοΙΐοη, ά’αϊΙΙβυΓδ, η’βυΐ νΓαϊδβιηΜ&Μβιηβηί, ίοαί ά’εώοΓά, 

ηυουηβ 8Ϊ§ηϊβοαΙϊοη οίΓιοΐβΙΙβ ρΓβοΐδβ. ΙιΗΙΙηείΓαΙ η’ββΐ ρ&3 βηοοΓβ, βη 

βίΐβί, ηβΙΙβιηβηΙ άβίηοΐιβ άα οΐαπβδίιη&ΐ. Εη 354, βοαβ ΟοηΒΐηηββ, αη 

Ιβχίβ ίαπάϊ<|αβ ηαεάϊββ βηοοΓβ άβ ρΓέίβΙ άα ρΓβΙοΪΓβ, Ηαβη, <ψϊγ οΙα,Γίδ- 

ειηιν,ε βΐ ίΙΙιΐ8ίΓΪ8» *. Εη 355, αηβ ϊηβοπρίϊοη αΙΙήβυβ έ^βίβπιβηί βη ΡΓέίβΙ 

άβ 1η νϋΐβ 1β ϋΐΓβ άβ ν.ΰ βΐ ίηΐ. (ρϊγ άατίεείτηηε βΐ ίΙΙν&ΐΓΐε) *. II βδΐ 

ρΓοβεώΙβ ςαβ ΥίΙΙηεΐΓαΐ 8β άέΙηο1ι& ρβα αρΓέβ άα άατίεείιηαΐ βΐ φΐβ V*- 

Ιβηϋηΐβη I, άηηβ βη οοηβΐΐΐαΐϊοη άβ 372, ηβ βΐ ςαβ οοηβηβΓβΓ οίΗοϊβΙΙβ- 

πιβηΐ αη βίβΐ άβ οΙιοΒβΒ έΐεώΐί βη ίβίΐ1 2 3. Εβδ ΐηΒβπρΙίοηΒ ιηοηΐΓβηΙ αη38χ 

δοανβηί 1β ερββίαδίΐαΐ ]θΐηΙ βη άατίεειηιαί4 5. Εβ ερββΐαϋΐαΐ ρ&Γ&ϋ Ιηΐ 

εηιβδϊ ΓβπιοηΙβΓ 4 1η ΕοηβΙϋαϋοη άβ ν&ίβηϋηΐβη I άβ 372, πιαΐδ 1η ρΓβ- 

ιηίβΓβ ιηβηϋοη άβ οβ Ιϊί,Γβ ββ ί,Γοανβ άηηβ αη ΙβχΙβ άβ 378δ. Α 1η βη άυ 

IV6 δΐέοΐβ, 1β Ιΐβη ςυϊ υηΪΒΒεάΐ Γ ίϊΐηεΐταΐ οπ 1β ερβοΐαΜΙαΐ αη άατίεείτηαΐ 

η’βδί ρ&8 βηοοΓβ βοιηρίβί,βηιβηΐ τοπιρη, πιοϊβ, άέβ 1β άββαΐ άα V® δϊββΐβ, 

νίΙΙιΐ8ΐΓαΙ,\β.$ρ6€ΐαΙ)ίΙαΙ βΐ 1β άατί88ίγηαΙ οηί οβ&ουη αη άοιηηίηβ ηβΙΙβπιβηΙ 

άβϋπιϋΘ, ηΐηΒΪ φΐ’βη ΐΘΐηοΐ^ηβ 1η Νοΐίΐία άίξηίΐαί'αιη. 

Οέβ Ια βη άα IV® δϊέοΐβ, 1’οΓάΓβ ββη&ΐοπαΐ οοιηρΓβηά Ιγοϊβ οΐ&δδββ 

ηοΜΙϊαΪΓβΒ: Ιββ ϊΙΙν,εΐτβε, ΙβΒ τβΒρββΐαΜβε, Ιββ βίατίβεΐτηβε, ενδοξότατοι και 
περίβλεπτοι και λαμπρότατοι, ςαϊ ίοαΓηϊβΒβηί οΐιηβαηβ άβΒ οοηΙϊη£βηΙδ 

αη δβηαΐ. II βη ΒβΓβ άβ ιηβιηβ ρβηάαηΐ αηβ ρ&Γίϊβ άα V® βϊββίβ. 

Εα άΐβίΐηοίΐοη βηίΓβ 1β8 Ιγοϊβ βΙαβΒβΒ Ββηαίοπηίβδ Ιβηάηΐί, ββρβηάαηί, 

άβ ρΐαβ βη ρΐαβ 4 β’αίΗπηβΓ βΐ, ά’ααίΓβ ρ&Γΐ, Ιββ ίΐΙηεΐΓβε Ββ άβίαββηίβηί 
ηβϋβπιβηΐ άββ τβερεοΐαδίβε βί άβΒ εΙαΓκειτηβε. Εα άΐδίίηοϋοη βηΐΓβ ΙβΒ 

Ιγοϊβ βΙ&ΒΒβΒ θβΙ ηίΤίΓπίΘβ ρ&Γ αη ΙβχΙβ άβ Γηηηββ 412, βχηηί Ιβδ Ιααχ 

άβΒ απιβηάβΒ ροαΓ ββΓίαίηβ άβΐϋβ ά’ββΓβδΐβ. «ΙΙΙαβίΓβδ ροβηηβ ηοαιίηβ 

βββο ποβΙγο ςαΐηςααρηί,α οο^&πΙπγ ϊηίβιτβ, ΒρββΙεώϋβΒ ηαπ ροηάο 

ςααάΓα§ϊηία, 8βηαΙθΓ68 ααΓΪ ροηάο ίΓΪ^ίηΙα, οΙαπΒΒΪπιί ααη ροηάο 

1. ϋ. Τϊι. XI, 16, άβ ηηηοηη. 
2. ϋ. I. Ε, 1166. ϋί. Β&Γβπι1>βΓ£ βίδη^ϋο, ΒΐοΙ. III, 1 (1900), ρ. 

385: ίΙΙιΐ8ΐΓ68> 

3. α Τ1>. VI, 7, 1; 01. XII, 1, 78. 
4. Κβηέ ΟουΓβ ά’έρΐβταρΜβ Ι&βηβ, Ρ&τϊδ ρ. 1914,127; ϋ η γ β πι- 

ΙχβΓβ βΐ 3&£ΐΐο, Οίοί. IV, 2, ρ. 1421, ερβοΐαΗΙβδ; Ρ. Κ ο ο ϊι, ορ. οΐΐ., ρρ. 
12-13; Ηαηίοη, ΤίΐΓβδ..., Β^ζ&ηΙίοη IV (1927), ρ. 117. 

5. Ο. Τϋ. VIII, 5, 35, άβ ουίΐΗΐ ρυΙ>1.: νίτ βρββίαΐήΐίδ οίίίοΐοηπη ιη&^ίδΙβΓ. 
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νΐ§ϊηϋ...» 1. ΡαΓ 8βηαΙθΓβ8, 1β ΙβχΙβ ϊαΐΐ βαηδ άουΐβ βΐΐυδΐοη αυχ δβηαίουΓδ 

όΐατίβείηιβε; ςυαηΐ αυχ βΐιηρΙβΒ αΙαΓΪ88ΐ7ηί, ϋ 8’α§ΐΙ άβ ρβΓδοηηα§βδ άβ 

1’θΓάΓβ δβηαίοπαΐ ςυΐ ηβ ΒοηΙ ρα8 βηοοΓβ βηΐΓβδ αυ δβηαί. 

Αυ IV® δΐβοΐβ, 1β8 άατΐ88ίηΐ68 ϊοπηβίβηΐ υηβ νβπΙαΜβ βπβΙοοΓαϋβ 

βΐ οοηδίϋυαΐβηΐ Ια οΐαδδβ ηο1)1β βΐ ποίιβ άβ Ια δοοΐβίβ. Εβδ ρΓβιηΐβΓΒ ρβΓ- 

δοηηα^βδ άβ ΓΪΪΙαΙ, ο’ββΙ-α-άΐΓβ Ιβδ οοηδυΐδ βΐ Ιβδ ραίποβδ, ροΓίαΐβηΙ 1β 

ϋίΓβ άβ οΙαΓώείηιβ, λαμπρότατος 2. Εβδ οΐατίεείηιβε αναΐβηΐ άβ ηοιη1)Γβυχ 

ρπνϋβ^βδ: ΐΐδ βίαΐβηΐ βχβιηρίβδ άβ ΡΗοεριίίηηι ου ΗβΙ)6Γ§6ΐηβηΙ άβδ 

ί,Γουρβδ 3; ίΐβ ίοπηβιβηΐ ρουΓ 1β δβΓνΐοβ ιηίΙΐΙβΐΓβ υη βαρίίηΐηηι δρβοΐαΐ4; 

άβδ 364, ίΐδ βίαΐβηΐ άίδρβηδβδ άβ Γα^π*>η οοΓοηατίηηι 5 6 βΐ, βη 396, ΙβυΓδ 

ρπνϋβ§βδ βί,αίβηΐ ΓβηϊοΓΟβδ ραΓ 1β ιηαΐηΐίβη άβ οΐιαουη άαηβ δα οΐαβββ 

ΙιβΓβάΐΙαΪΓβ β. Εβδ βιηρβΓβυΓδ αναΐβηΐ ΙβηΙβ οβρβηάαηΐ, ρΐυβ ά’υηβ ίοΐδ, 

άβ ίΓβρρβΓ άβ ΙουΓάδ ΐιηρόΐδ Ιβδ οΙαΓίδείηιβε. ΟοηβΙαηοβ ΓιΙ βΙαΒΙΐΓ ΓβΙαΙ 

άβ ϊοΓίυηβ άβδ οΙαΓΪ88ίηιβ8, αΓιη άβ Ιβδ αοοαΒΙβΓ ά’ΐιηρόΐδ 7. ΡουΓ ιηίβυχ 

Ιβδ ρΓβδβυΓβΓ, ΟοηδΙαηοβ οοηίβΓ&ΐΙ αυχ οΙαΓίδδΐιηβδ, οί εν λαμπρςΕ τύχ$, 

Ια ρΓβίυΓβ, οβ φΐΐ βηί,Γβίηαϋ άβδ άβρβηδβδ δΐ βίβνββδ ςυβ, ρουΓ βοΙιαρρβΓ 

α οβΙΙβ Γυΐηβυδβ ιηβ^ίδί,ΓβΙυΓβ, Ιβδ οΙαη88ίηΐ€8 ρΓβίβΓβΐβηΙ δ’βχϋβΓ8 9. 

ΡουΓ βηΐΓβΓ αυ δβηαΐ, ϋ ϊαΐΐαΐΐ, βη βίϊβί-, ραβδβΓ ραΓ Ια ρΓβί,υΓβ; ιηαΐδ 

ΡβιηρβΓβυΓ, ϋ βδί νΓβϊ, άίδρβηδαΐΐ βουνβηΐ άβ ΡβχβΓοΐοβ τββΐ άβ Ια οΙιβΓ^β ®. 

Αυ IV® δίβοΐβ βΐ αυ V® δίβοΐβ βηοοΓβ, 1β άατίΒειιηαΙ άοηηαίΐ αοοβδ αυ 

δβηαΐ; Ιβδ οοάΐοΐΐΐββ άβ άαηεειιηαΐ βίαίβηΐ, ραΓ δυΐΐβ, ί,Γβδ ΓβοΙιβΓοΙιβδ, 

δυΓίουΙ ραΓ Ιβδ ουπαΐββ, φΐί ββρβΓαίβηί, ί,ΓουνβΓ ραΓ Ια υη ιηογβη ά’β- 

οΙιαρρβΓ α Ια ουπβ, πιαί^τβ Ιβδ ανβΓίϊδδβπίΘηΙδ ΓβρβΙββ άβδ βιηρβΓβυΓδ. 

1. 0. ΤΗ. XVI, 5, 52, άβ ΗαβΓβΙΐείδ (αη. 412). 
2. 81. ΑΙΗαηαδβ, είίό ραΓ ϋ υ Ο α η £ β, ΟΙοββ. δ.ν. λαμπρότατοι: νπατίς."Ιου¬ 

λίου Κοονσταντίου τον λαμηροτάτον Πατρικίου άδελψοϋ τον εύσεβεστάτου βασιλόως Κων¬ 

σταντίνου τοϋ Αύγουστου καί 'Ρουφίνου Άλβίνου των λαμπροτάτων, .ΤυΙβΒ ΟοηδΙαηοβ, 
ήΐδ άβ ΟοηδΙαηεβ ΟΗΙογθ, ίυΐ οοηδίιΐ βη 335 ανβε ΟβΙοηπίΒ Κυίυδ Αΐϋίηυδ. Αυ V® 
δίέεΐβ θΙ ιτίθΐΏβ α Ια Γιη άυ IV® δΐέεΐβ, Ιθβ εοηΒυΐΒ βίαίβηΐ ΒουνβηΙ δΐπιρίβπιβηΐ ςυα- 
ϋήέδ άβ ν.Ο.; 0^. VI, 23, 22, άβ ΙβδΙαπι. ΒοβιΙϊο ^υη^ο^β ν.Ο. οοβ. (αη. 480). Οί. 
0. Τϊι. XI, 36, 33, φΐοΓ. αρρβίΐ. «Ργο1)ο ν.Ο. οοβ. (αη. 406); 0. Τϊι. XVI, 6, 6 βί 7, 

ηβ δ&ηεΐ. 1>αρΙ.» Ι«υοϊο ν.Ο. οοβ. (αη. 413); 0. Τϊι. XVI, 8, 14, άβ *Γυάάβίδ, «ΤϊιόοάοΓβ 
ν.Ο. οοβ. (αη. 399); 0. Τϊι. XVI. 10, 9, άβ ρα^αηίδ». Βαηίοηβ ν.Ο. οοβ. (αη. 385). 

3. 0. Τϊι. VIII, 8, 1 θΙ 2. Οί. Ε. ϋ β πι ο υ ^ β ο I, ϋβ Ι'υηϋό α Ια άΐνίΒΐοη άβ 
ΙΈπιρίΓβ Γοιηααη (αη. 395-410), Ρογϊβ 1951, ρ. 21. 

4. 0. ΤΗ. XI, 23, 3. Οί. Ε. Ό β ιη ο υ ^ β ο I, ορ. εϋ., ρ. 22. 
5. Ε. ϋβιηοιίββοΐ, ορ. εΐΐ. ρ. 35. 
6. Ο. ΤΗ. VIII, 21, 3, Οί. Ε. ϋ θ ιη ο υ % β ο I, ορ. είΐ., ρ. 163. 
7. ΖοΒίπιβ 105 (Βοηη). 
8. Ζοείπΐθ 104 (Βοηη). 

9. Ο Η. Ιιέοτΐναίη, Εβ 8όηαΙ Γοπιαίη, ρ. 10-11 βί 62. 
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ΡουΓ οβυχ ςυΐ βνειΐβηΐ Γβ^υΙΐβΓβιηβηΙ οΗίβηυ 1β άατίεείηιαΐ ρβτ Ι’βχβΓοΐοβ 

Γόβΐ ά’υηβ ιηα^ΐδί,ΓαΙυΓβ οΐαήεείηιβ βΐ φΐχ η’βνεΰβηΐ αυουη Ιίβη βνβο Ια 

ουπβ, 1β άαΗεείτηαί ρΓοάυίδβϋ δβδ ρΐβΐηβ βίϊβίδ. ΡουΓ οβυχ ςυΐ βνβΐβηΐ 

οΗίβηυ δΐπιρίβπιβηΐ άβδ οοάΐοϋΐβδ άβ άατίεείηιαΐ, ου, ρΐυβ βχβοΐβπιβηΐ, 

ψιι βναΐβηΐ βίβ ρΓοπιυδ 4 ϋΐΓβ ρυΓβιηβηί- Ηοηοπβςυβ 4 φΐβΐφΐβ ιηβ^ΐδ- 

ί,ΓαΙυΓβ €ΐαΓΪ$3ΐηΐ€, άοηί, ΐΐδ η’βναΐβηΐ ρβδ 4 ΓβιυρΙίΓ Ιβδ ο1ιβΓ§Θ8, 1β άατίε- 

είπιαί ρΓοάυΐδβϋ βυβδΐ δβδ βίΐβίδ, 4 οοηάϋΐοη ςυβ 1β Ηβηέβοΐβΐτβ ηβ ίύΐ 

ρβδ ϋβ 4 Ια ουπβ *. ΡουΓ Ιβδ ουπβίβδ, ρβτ οοηΐΓβ, ΓοοΙγοι άβ οοάϊοϊΐΐβδ 
Ηοηοπβςυβδ άβ άατίεείτηε ηβ ρΓοάυίδβϋι ρβδ Ιβδ πιέιηβδ βίβΐβ8. ΙΙηβ Ιοί 

άβ 418 ϊηΙβΓάίΙ ιηβπΐΘ βυχ ουπβίβδ άβ δοΙϋοίΐβΓ άβδ οοάίοίΐΐβδ άβ άατίε- 

εΐηιβ1 2 3 4. Εη δοιηπιβ, βυ IV6 δΐέοΐβ, 1β οΙαΓίεείτηαΙ βνβΐΐ ΙουίουΓδ υη νβδίβ 
άοιηβίηβ βΐ 1β ΙΐΐΓβ άοηηβηΐ βοοβδ βυ 8βηβΙ βίβΐΐ Ιου]ουΓβ ίοΓί ΓβοΙιβΓοΗβ: 

ορίαία οΙατΐεείπίαΙιΐΒ άίξηίΐαε1. 
Εβ ΟΓβαϋοη άβ ΥΪΙΙηείΓαΙ βΐ άυ ερβοΐαίίΐαΐ Γβ]βΙβ 1β άατΐ88ΐγηαΙ βυ 

άβΓηΐβΓ Γβη§ άβ 1’οΓάΓβ δβηβί,οπβΐ. ΙΙηβ ίοΐβ βχοΐυβ άυ δέηβΐ, Ιβδ άαΓίεειηιβε 

νίΓβηί, ΙβυΓ ϋίΓβ ρβΓάΓβ Ηββυοουρ άβ δα νεάβυΓ; Ιβδ οοάϊοΠΙβδ άυ άατΐ8·τ 

είηιαΐ, ]βάΐδ δΐ ΓβοββΓβββδ, ρβΓάΐΓβηΙ Ηββυοουρ άβ Ιβυτ βΙΐΓβϊΙ. Οββ 1β 

άβΗυΙ άυ V0 βίέοΐβ, υη £Γβηά ηοιηβΓβ άβ ΐοηοΗΐοηηβίΓβδ έΐβΐΐ βηί,Γβ άβηδ 

1β οΐββδβ άβδ ΓβερΜίΜβε, οβ ςυΐ ρΓονοηυβ υηβ ϋβίδββ άβδ ίοηοΐϊοηδ 

δΐηιρίβπιβηΐ άαΓΐ8$ίτηβ8 άβηβ Ια ΗϊβΓβτοΙιΐβ, οοιηηιβ βη Ιέχηοί^ηβ 1β Νού· 

ίΐα άίξηίΐαίιιτη ΟΗβηύε. ΟβΙΙβ βχίβηβΐοη άυ άα,ΓίεείτηαΙ βνβίΐ οοππηβηοέ, 

άυ Γβδίβ, άέβ Ια βη άυ IV6 δΐβοΐβ, βνβο Ια άίδρβήΐΐοη άυ ϋΐΓβ άο ρβΓ/βο- 

Ιίεείηιβ. Οβ]4, βη 365, νβίβηΐίηίβη βΐ ν&ίβηβ βοοοΓάβϊβηΙ 1β οΐατίεειηιαΐ 

βυχ αβΐν,&Γϋ) φΐΐ βνβΐβηΐ ρΐυβ άβ 10 βηβ άβ δβπάοβδ5. Εη 396, χχη βάϋ 

1. Εβ άίρΐόπιβ ά’υηβ πιβ^ίδίΓβΙ,ιΐΓβ ΗοηοήΓκριβ άοηηβϋ αιΐδδχ βχβη θπΙγθθ αυ 
8έη&1 ςυβ Ια πια^ΐΒΐ,ΓαΙ,υΓβ βΐΐβ-χηβιηβ. Οί. Ο Ιι. Ε θ ο γ ΐ ν αΐ η, Εβ 86ηαΙ τοπιαΐη, 

ρ. 62. νοίΓ 0. ΤΗ. XII, 1, 122, άβ άβουποη. (αη. 390): Μ ςιιΐΗιχδ άβΐιιΐίππίδ δρίβηάΐάοδ 
χηβ^ΐδίΓαίϋδ, ςαοδ^υβ βίίαιη οΓηανίπχυδ ΐηΒΪ^ηϊΗιΐδ άΐ^αΐΐαίυιη, δΐ ηοη ΗαΗβηΙ ουπαιη, 

ουί αχχί ηβββδδϋυάΐηίδ ίοβάβΓβ αυί ηβχυ δαη^αίηίδ ίβηβαη(υΓ, ΐη δρίβηάΐΐϋδδίιηυιη 
ΟΓάίηβπχ δθηαίορΐυπχ βΐ ίΐΐαπχ ηοΗϊΗδδχιηαπι ουπαπι οοορΙβηίυΓ. Οί. θποογθ Ο. ΤΗ. 

XII, 1, 74 § 5, άβ άβουηοη. (αη. 371). 

2. 0. ΤΗ. XII, 1, 42, § 1, άβ άβοαΓίοη. (αη. 354): «8ΐ ςιχίδ ο1αήδδ1ιηβ.β χηεηιβήΐ 
ΐηίυΐοδ άΐ^ηΐίαΐΐδ, ηβο ΐηάυΐϋ ιηυηβπδ ^Γαΐΐαπι οοάΐοϋΙοΓυιη αΐΐβ^αϋοηβ ρβΓββρϋ, 

ϊιηρβίΓβΙαβ (ηίβΐυιη άΐ^ηϋ,αΐΐδ απιϋΙαΕ. Ο. ΤΗ. XII, 1, 74 § 4, άβ άβοαΓίοη. (βη. 371): 

«Ιηβηβδ νβΓΟ απιΗΓβδ βί οβδββδ ΐιηβ^ίηβδ άί^ηϋβίαπι οοάΐοίΐΐΐδ ΗοηοΓβτϋβ ββοίβηΐ,βδ, 

ηίΗΐΙ βάίηνβη ρΓββοΐρίπχαδ». 

3. 0. ΤΗ. XII, 1, 183, άβ άβοιιποη. (βη. 418): «Νβπηηβπι οΗηοχΐαπι οαπββ βά 
ΐηοοη^ηιβιη δίΗΐ ίόΓΐιίηβπι άβΐηοβρδ βάδρΐτβτβ βΐΐοΐίϊδ οοάίοϋΐίδ οΐβτΐδδίηιβίαδ πιβ^ηί- 

ίΰάο Ιαβ 'ρβΓΐηΐΙΙ,βί...» Οί. Ο Η. ΕέοΓίνβΐη, Εβ δόη&Ι τοπι&ίη, ρρ. 37-38: 

Εβδ οαηβίβδ βη 8έηβί. 

4. 0. ΤΗ. XII, 1, 74, άβ άβόαποη. (βη. 371). 
5. Ο. ΤΗ. VIII, 1, 10. 
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νΐ^ίηΐΐ...» ΡαΓ 8βηαίοΓ68, 1β Ιβχίβ ίαΐί καηδ άουΐβ αΐΐυδΐοη αυχ δβηαίβυΓΒ 

οΙα,ΓίεήηιβΒ; ςυαηί/ αυχ δϊιηρίβδ ϋΙαΓΪ88ίηιί^ ϋ δ’α^ϋ άβ ρβΓβοηηα^βδ άβ 

1’θΓάΓβ δβηαίοπαΐ ςυΐ ηβ δοηί, ραβ βηοοΓβ βηΐΓβδ αυ δβηαΐ. 

Αυ IV® δΐέοΐβ, Ιβδ οΙαΓΪ88Ϊτηβ8 ίοπηαίβηΐ υηβ νβηί,αΑΙβ απδΙοοΓβϋβ 

βΐ οοηΒϋΙυαΐβηί; Ια οΐαδδβ ηοΒΙβ βί τΐοΐιβ άβ Ια δοβΐβίβ. Ιιββ ρΓβιηΐθΓδ ρβΓ- 

δοηηα§βδ άβ 1’βΐαΙ, ο’βδΙ-α-άΐΓβ Ιβδ οοηβυίδ βΐ Ιβδ ραίΓΐοβδ, ροΓίαΐβηΙ 1β 

Ιϋ,Γβ άβ ύατ^ίηιβ, λαμπρότατος 1 2. Εβδ οΙαΓΐ88ίηΐ68 αναΐβηί, άβ ηοπΛΓβυχ 

ρπνϋέ§6δ: ϋδ βίαίβηΐ βχβιηρίβδ άβ ΓΚθ8ρίύηπι ου ΙιβΒβΓ^βιηβηΙ άβδ 

ΐΓουρβδ3; ϋδ ίοπηαίβηΐ ρουΓ 1β ΒβΓνϊοβ ππϋίαΐΓβ υη οαρίίηΐηηι Βρβοϊαΐ4; 

άβδ 364, ϋδ βίαίβηΐ άίβρβηδβδ άβ Υαητητη οοτοηαήητη 5 6 βΐ, βη 396, ΙβιΐΓδ 

ρπνϋβ§βδ βίαιβηΐ ΓβηίοΓββδ ραΓ 1β ιηαΐηΐΐβη άβ οΐιαουη άαηα βα οΙαβΒβ 

ΙιβΓβάίΙβίΓβ β. 1<βδ βιηρβΓβυΓδ αναΐβηΐ ΙβηΙβ οβρβηάαηΐ, ρΐυβ ά’υηβ ίοίδ, 

άβ ίραρρβΓ άβ Ιουτάβ ΐιηρόΐδ Ιβδ οΙαΓΪ88ίηιβ$. Οοηδίαηοβ βί/αΜίΓ Ι’βΙαΙ 

άβ ίοΓίυηβ άβδ €ΐαΓΪ8$ίηΐ€8} αδη άβ Ιβδ αβοαΜβΓ ά’ΐιηρόΐδ 7. ΡουΓ ιηΐβυχ 

Ιβδ ρΓβδδυΓβΓ, ΟοηδΙαηοβ οοηίβΓαΐΙ αυχ οΙαΓΪ88ίηιβ8} οί εν λαμπρα τύχρ, 

Ια ρΓβΙυΓβ, οβ ςυϊ βηίΓαίηαΐΙ άβδ άβρβηδβΒ δί βίβνββδ ςυβ, ρουΓ βοΙιαρρβΓ 

β οβίί,β τυίηβυΒβ ιηα§ΐΒΐΓαΙυΓ6, Ιβδ εΙαΓί^είπιβε ρΓβίβΓαϊβηΙ δ’βχϋβΓ8 9. 

Ροπγ βηΐΓβΓ αυ δβηαΐ, Π ίαΐΐαΐΐ, βη βίϊβί, ραδδβΓ ραΓ Ια ρΓβΙυΓβ; πιαίδ 

ΡβιηρβΓβυΓ, ϋ ββΐ νΓοί, άίδρβηδαΐί βουνβηί άβ ΡβχβΓοίοβ Γββΐ άβ Ια ο1ιαΓ§β ®. 

Αυ IV® δίέοΐβ βΐ αυ V® βίέοΐβ βηοοΓβ, 1β άατί88ΐηιαΐ άοηηαΐΐ αοοβδ αυ 

δέηαΐ; Ιβδ οοάΐοϋΐβδ άβ οΙαΓίεειηιάΐ βίαΐβηΐ, ραΓ βυίΐβ, Ιγ6β ΓββΙιβΓοΙιβΒ, 

βυτίου! ραΓ Ιβδ ουπαΐβδ, ςυϊ βδρβταϊβηί ίτουνβτ ραΓ Ια υη ιηογβη ά’β- 

οΙιαρρβΓ α Ια ουτίβ, ιηαΐ£Τθ ΙβΒ ανβρϋδΒβπιβηΐΒ τέρβίέβ άβΒ βιηρβΓβυΓΒ- 

1. 0. Τΐι. XVI, 5, 52, άβ ΑαβΓβϋοΐΒ (αη. 412). 
2. 81. ΑΙΑαηβδβ, οϋ,ό ρατ ϋυ Ο α η £ β, ΟΙοββ. Β.ν. λαμπρότατοι: ύπατίρ. '/ου- 

λΐον Κωνσταντίον του λαμπρότάτον Πατρικίου άδελψοϋ του εύσεβεστάτον βασιλεως Κων¬ 
σταντίνον τον Αύγουστον και 'Ρουφίνον Άλβίνον των λαμτιροτάτων, Ιυΐβδ Οοηδίαηοβ, 

ΟΙβ άβ ΟοηΒίαηοβ ΟΑΙογθ, ίηΐ οοηδυΐ βη 335 ανβο Οβίοηΐυε Καίυβ ΑΙΑϊηυβ. Αυ V® 
δΐέοΐβ βί πιβιηβ α Ια Αη άυ IV® δίέοΐβ, Ιβδ οοηβυίδ όίαΐβηί βουνβηί εϊπιρΙβΓηβηΙ ςυα- 

ΙΐΑέδ άβ ν.Ο.; 0^. VI, 23, 22, άβ ίβδίατη. Βαδΐΐΐο ^υη^ο^β ν.Ο. οοβ. (αη. 480). Οί. 
Ο. ΤΑ. XI, 36, 33, ςυοΓ. αρρβίΐ. «ΡγοΑο ν.Ο. οοβ. (αη. 406); 6. ΤΑ. XVI, 6, 6 βί 7, 
ηβ δαηβί. ΑαρΙ.ΐ) Ι^υοΐο ν.6. οοβ. (αη. 413); 0. ΤΑ. XVI, 8, 14, άβ *Γυάάβΐδ, «ΤΑέοάοΓβ 
Υ.Ο. οοβ. (αη. 399); Ο. ΤΑ. XVI. 10, 9, άβ ρα^αηΪΒ». Βαηίοηβ ν.6. οοβ. (αη. 385). 

3. 6. ΤΑ. VIII, 8, 1 βί 2. Οί. Ε. Ό β πι ο υ ^ β ο I, Όβ ΓυηϊΙέ & Ια άίνίβΐοη άβ 
ΓΕΓηρΐΓβ Γοιηαΐη (αη. 395-410), Ρογϊβ 1951, ρ. 21. 

4. Ο. ΤΑ. XI, 23, 3. Οί. Ε. Ώ β πι ο υ ^ β ο ί, ορ. οΐί., ρ. 22. 
5. Ε. Ό β πι ο υ £ β ο ί, ορ. οΗ. ρ. 35. 
6. Ο. ΤΑ. VIII, 21, 3, Οί. Ε. Ι)βιηου£Θθί, ορ. οϋ., ρ. 163. 
7. ΖοΒΐπιβ 105 (Βοηη). 
8. ΖοΒίπιβ 104 (Βοηη). 
9. ΟΑ. ΕέβΓΐναΐη, Οβ 8έηα1 Γοπιαΐη, ρ. 10-11 βί 62. 
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Ροιιγ οβαχ ςαΐ αναΐβηΐ Γβ^υΙχβΓβηιβηί οΗίβηα Ιβ εΙαΓ^ίηταί ρβτ Ι’βχβΓοίοβ 

Γββΐ ά’αηβ Γηα§Ϊ8ΐΓαΙαΓβ άαή$ήηζβ βί ςαΐ η’αναίβηί, ααβαη Ιίβη ανβο Ια 

οιχΓΐβ, Ιβ άαΓΐ88ΐηιαΙ ρΓοάηΐδαϋ δβδ ρΐβΐηδ βίϊβίδ. Ροχιγ οβαχ φΐΐ ανβίβηΐ 

οΗί,βηα δΐηιρίβιηβηί άβδ οοάίοϋΐβδ άβ άατΪ88ΐηιαΙ, ου, ρΐυβ βχαβίβπιβηΐ, 

ςαΐ αναΐβηΐ βΐέ ρΓοππίδ 4 ΙιΐΓβ ραΓβιηβηΙ Ηοηοπβφΐβ 4 ςαβίςαβ τηα§ΐβ- 

ί,ΓαΙυΓβ €ΐατΐ8$ίηιβ, άοηΐ ίΐδ η’αναίβηΐ ραβ 4 τθΐηρίίτ Ιβδ οβατ^ββ, 1β άατΪ8- 

8Ϊπιαί ρΓοάυΐδ&ϋ επίδδί δβδ βίϊβίδ, 4 οοηάΐϋοη ςαβ 1β Ηβηββοΐ&ίτβ ηβ ίυΐ 

ραβ Ηβ 4 Ια οαπβ \ Ροχιγ Ιβδ οαπεάβδ, ρβτ οοηΐΓβ, ΓοοΙγοι άβ οοάίβίΐΐββ 

ΗοηοπΓιςυβδ άβ άατίεείιηβ ηβ ρΓοάαίδαίΙ ρβδ Ιββ ιηβπλβδ βίϊβίδ 8. ϋηβ Ιοί 

άβ 418 ΐηΙβΓάΗ ιηβιηβ αυχ οαπαΐβδ άβ ΒοΙΚοίΐβΓ άβδ οοάίοίΐΐββ άβ άατίε- 

8ΐηΐ6$. Εη δοιηιηβ, &α IV0 δίββΐβ, Ιβ οΐατάεΐτηοΐ αναϋ Ιοα]θατΒ υη ναβίβ 

άοιηαΐηβ βί 1β ϋΐΓβ άοηηαηΐ αοοβδ αη δβη&Ι βΐ&ϊΐ Ιοαΐοητδ ίοΓΐ ΓβοΙιβΓοΙιβ: 

ορίαία άατίΑΒίηιαΙιΐΒ άί^ηίΐαε1 2 3 4. 

Ε& οΓβ&ϋοη άβ ΥίΧΙ%8ΐταΐ βί άη 8ρβοΐ(ώίΙαΙ Γβ]βΙα Ιβ άατίεείηιαΐ αα 

άβΓηΐβΓ ταη£ άβ 1’θΓάΓβ δβη&ΗοπαΙ. ΙΙηβ ίοίδ βχοΐαβ άα 8βηαΙ, Ιβδ άατί88ίηί€8 

νίΓβηΙ ΙβηΓ ΙϊΙγθ ρβΓάΓβ Ηβααοοαρ άβ Βα ναΐβηι·; Ιβδ βοάίβίΐΐβδ άα άαΓΪ8- 

8ΐηια1') ]&άΐδ δί ΓβοΗβΓοΗβδ, ρβΓάΐΓβη! Ηβααοοαρ άβ ΙβαΓ αίίτ&ίΐ. Οβδ Ιβ 

άβΗαί άα V6 δίέοΐβ, αη £Γαηά ηοιηΗΓβ άβ ΐοηβΙίοηηαίΓβδ βίαίί βηΐΓβ άαηδ 

Ια οΐ&δδβ άβδ τβερεΰΐαίΐβδ, οβ ςαί ρΓονοςαα αηβ Ηαίδδβ άβδ ίοηοΐϊοηδ 

δΐιηρίβιηβηΐ; άαΓί88ίτηβ$ άαηδ Ια ΗϊβραΓοΙιίβ, οοπιιηβ βη ίβπιοί^ηβ Ια Νού- 

Ιια άίξηίΐαίητη 0τίβηίΪ8. ΟβΙΙβ βχίβηδΐοη άα άατί8$ίτηαΙ αναΐΐ οοππηβηοβ, 

άα Γβδίβ, άέδ Ια βη άα IV6 δίβοΐβ, ανβο Ια άίδρατίΐΐοη άα ΙΐίΓβ άβ ρετ^εε- 

ΙΪ88ίτηβ. Βέ]4, βη 365, ναΐβηΐίηίβη βί ναΐβηβ αοοοΓάαίβηΙ Ιβ άατίεείτηαΐ 

βαχ αείηαήί, ςαί αναίβηΐ; ρΐαβ άβ 10 &ηβ άβ δβΓνίοβδ 5. Εη 396, αη βάίΐ 

1. ί<β άΐρΐόιηβ ά’ιιηβ ηΐ£^ί&ίΓ&ίιΐΓθ ΙιοηοήΑςιιβ άοηηβϊΐ &ιι&5ΐ Μβη βηΐΓβθ αη 
δόηαί ςαβ Ια ιηα^ίΓαίυΓβ βΐΐβ-πιβπιβ. ΟΙ. Ο I. έ ο γ ΐ ν α ΐ η, Εβ δέηα( τοιηαία, 
ρ. 62, νοΐΓ 0. Τϊι. XII, 1, 122,4β άβουποη. (αη. 390): Ιιί φΐάηΐδ άβίαΐΐπηίδ δρίβηάϊάοδ 
αια^ΐδίΓαΙιΐδ, ςυοδςαβ βίΐαχη ΟΓηανΐκηυδ ΐηβί^ηΐϋυδ (ϋ^ηΐΐαΐηιη, &ί ηοη Ι\βϋ»βηί ουτίαηι, 
οαί ααί ηβοβδδΐίαάΐηΐδ ίοβάβΓβ αηΐ ηβχα δαη§ριίηίδ Ιβηβαηίιπ’, ΐη δρΙβηάΐάίδδΐΐΏαχη 
ΟΓάίηβιη δβηαίοηηιη βί ϋίαιη ηοΕκϋδδΐιηαιη ευπαπι οοορίβηίυΓ. ΟΙ. θποογθ €. Τ4. 
XII, 1, 74 § 5, άβ άβουηοη. (αη. 371). 

2. Ο. ΤΗ. XII, 1, 42, § 1, άβ άβουηοη. (αη. 354): «δΐ ςυίδ οΐατίδδΐιηαβ ιηβΓυβηί 
ΐηίηίαδ άΐ^ηΐίαίίκ, ηβο ΐηάυΐϋ πιυηβηδ ^ταϋαιη εοάίοΐΐΐοηιπι αΐΐβ^αΐΐοηβ ρβΓοβρίΙ, 
ίηιρβίΓ&Ιαβ ίηΐοίηιη άΐ^ηίίαΓίδ αιηΐΗ&Ι». Ο. ΤΗ. XII, 1, 74 § 4, άβ άβουηοη. (αη. 371): 
«Ιηαηβδ νβΓο υπιΗΓαδ βί οαδδαδ ίπια^ΐηβδ άϊ^ηΐίαΐυπι οοάίοίΐΐίδ ΗοηοΓαήΐδ δβοίαηΐβδ, 
ηίΗίΙ αά^υνατΐ ρΓαβοφίπηίΒ». 

3. 0. ΤΗ. XII, 1, 183, άβ άβουήοη. (αη. 418): βΝβπήηβιη οΗηοχίυιη οηπαβ αά 
ίηοοη£Γυαιη δίΗί ίάΓίάηάτη άβΐηοβρδ αάδρΐτατβ θΐϊοιίΐδ αοάίοίΐΐίδ οΐατίδδίιηαΐηδ πια^ηΐ- 
ίΰάο Ιυα'ρβΓΓηΗίαί.. Οί. Ο Η. Εβοτΐναΐη, Εβ δέηαΐ τοιηαίη, ρρ. 37-38: 
Εβδ ουήαΐβδ αη δέηαΐ. 

4. Ο. ΤΗ. XII, 1, 74, άβ άβουηοη. (αη. 371). 
5. α. ΤΗ. VIII, 1, 10. 
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άββΐάβΐί ςυβ Ιβδ ίοηοίΐοηηβίΓβδ άβ 1β οΐιαηοβίΐβπβ, τηβπιοηαβ βρΪΒίηΙανηηι^ 

ΙϋεΙΙοηίΐη, άΐ$ρο8ίΐίοηηιη βυΓβΐβηί ΙβυΓ Γβί,Γβΐίβ βρΓβδ 20 βηβ άβ ΒβΓνΐοβδ, 

βνβο 1β ίΐΐΓβ άβ άατΐ88ίηΐ€ *. ΑΙΙβηί ρΐυδ Ιοΐη, υη βάΐί άΉοηοι*ΐυδ βί άβ 

ΤΒέοάοδβ II, άβ 413, οοηίβΓβϋ 1β βίατ^ιηιαΐ 4 οβΓίβΐηβ ίοηοίΐοηηβίΓβδ 

Βυ&βΙίβΓηβδ 2. 

Ιιβ ρβΓίβ, νβΓδ 440, άυ άΓοΐί άβ δΐβ£βΓ βυ δβηαί δ’βοοοπιρα§ηβ άβ 

1’βυΙοπδβΙΐοη ρουΓ Ιβδ βΙαη88ΐιηβ8 βί Ιββ 8ρββίαΜΙβ8, ρβΓ άβι·ο§βίΐοη 4 

υηβ τέ§1β βρρϋοβΒΙβ ίυδςυβ 14 4 ίουί ιηβπ&Γβ άβ 1’θΓάΓβ δβηβίοηβΐ, 

άβ ςυΐίίβΓ Ια οβρΐίβΐβ βί άβ ΓβδΐάβΓ οΐχ Ι>οη ΙβυΓ δβιηΒΙβΐΙ3. Ευχ βί Ιβδ 

Γ68ρβοίαΜβ8 υβέΓβηί 1βΓ£βηιβηί άβ οβίίβ βυίοπδβίΐοη, βυρίουί ΙοΓβςυ’ΐΙδ 

ίυΓβηί άϊδρβηδββ άβ Ια ρΓβίυΓβ ρβΓ ΜβΓοΐβη (450-457) 4. Οβίίβ ιηβδυΓβ 

Πί ρβΓάϊβ 4 υη §τβηά ηοιη^Γβ άβ άατΐ88ΐγη68 βί άβ Γβερββία&Ιβε 1β άπήί 

άβ δέβηοβ βυ δέηβί βί ΐΐ βδί νΓβΐδβπιΜβΜβ ςυβ Ια ιηβΒυΓβ ϊυί ^έηβΓβΙΐδββ 

άβηδ 1β δυΐίβ. II βδί οβΓίβΐη, βη ίουί οβδ, φΐ’βνβηί 1β τέ^ηβ άβ .Γυδίΐηΐβη 

(527-565), Ιβδ άατί88ΐηιβ8 βί Ιβδ ΓβερββίαύΙβΞ βνβΐβηί βίβ βχοΐυβ άυ δβηβί 

βί Γβ]βίβδ άβηβ 1’θΓάΓβ δβηβίοπβΐ. δουβ ^δίΐηΐβη, βη βίϊβί, δβυίδ Ιβδ 

ρβίποβδ, Ιβδ βοηδυΐδ βί Ιβδ ίϊίιΐ8ΐτβ8 ίβΐδβΐβηί ρβΓίΐβ άυ δβηβί βί ρουνβΐβηί 

γ ίοΓίηυΙβΓ ΙβυΓ βνίδ 6. 

Εβ 1βΓ£β οοίΓοΐ άυ ΒρβΰΙαΗΙαΙ βυ Υβ δΐέοΐβ, οοηίπβυβ βηοοΓβ 4 β&βΐΒ- 

δβΓ ίοΓίβιηβηί 1β ηΐνββυ άυ άαΓΐ$8ΐπιαΙ. Ο’βδί άβηδ οβ πχβιηβ δΐέοΐβ ςυ’βρ- 

ρβΓβίί Ι’υδβ^β άβ ΐοίηάΓβ άβηδ Ιβδ ίΐίυΙβίυΓβδ 1β άατιζζίτηαΐ 4 ΥίΙΙν,8ΐΓαΙ. 

Αίηδί, οη νοΐί πιβηίΐοηηβΓ άβηδ Ιβδ Οβεία άβ Γββίρίβηάο βοάίββ ΤΚβοάοβίαηο, 

Αηίβίυδ Αοίΐΐυδ 01β1)ΓΪο Ρβυδίυδ V. 0. βί ϊΙΙηείβΓ ΙβΗίο βχ-ρταβ^βοΐο 1/γΗ8ί 

ρΓαββοίη8 ρΓοεΙοΓίο βί βοηεηΐ ΟΓάΐηαΓναε (βη. 438), βΐηδΐ ςυβ Ρΐβνΐυβ 

Ρβυΐυβ ν.Ο. βί, ι11ν,8ΐβτ> ΌγΗβ ρταβ(ββΐη8. II βδί νΓβΐ φΐβ άβηδ οβ ιηβιηβ 

άοουπιβηΐ ά’βυΐρβδ ρβΓδοηηβ^ββ δοηΐ δίπιρίβπιβηΐ ςυβϋΓιέΒ ά'ίΙΙιΐ8ΐΓβ8: 

αΑηΐίβάιν,τη νίτν,τη ιΙΙνΑϊτβτη βχ φιαβ8ίοτβ βί ρταββείο, βΐηδΐ ψΥΑηίίοβΗητη 

νίηιηι ίίΙ%8ΐΓβηι φιαβ8ίθΓβηι 8αεη ραΐαίίη. 

Εβ οΐββββ άββ οΙατΐ88ΐηιι βχΐδίβίΐ βηβΟΓβ βυ VI6 βΐβοΐβ. Εη 535, 1β 

ι. α. <Γ. XII, 19, 3. 

2. α XII, 19, 3. 
3. Ο. <Γ. XII, 1, 15, άβ άΐ^ηϋ. βί 0. I. XII, 2,1, άβ ρΓββίοΓ. βί Ιιοπογ. ρΓ&βίοΓ, 

(&η. 450). 
4. Οί. Ε. 3ίβϊη, Ηΐβί. άυ Βαδ-ΕιηρΐΓβ, ί. II, ΡβΓΐΒ-ΒΓυχβΙΙβδ-ΑπίδίβΓάβιη 

1949, ρ. 70. 
5. ϋΐ£. 1, 9, 12, άβ ΒβηαίοΓ. (ΙΠρίβη): «δβηαίοΓβδ ββοΐρΐβηάυιη βδί βοδ ςυί β 

ραίποϋβ βί οοηδυΐίϋυδ ιΐδφΐβ βά οιηηβδ ίΙΙιΐδίΓβδ νΐΓΟδ άβδεβηάυηί, <χυΐβ βί Ιιί δοϋ ιη 
δβηβίυ δβηίβηίΐηιη άΐοβΓβ ροδδυηί». (Τβχίβ ΐηίβΓροΙέ ρατ Τπί>οηΐβη). 01. Βαδϋΐφίβδ, 
Εοίο^. 7: οΐ άπό τών πατρικίων έως ΙλλουστρΙων βίαΐν οί συγκλητικοί. Νοίβδ 4 ΤΗόορΙί. 
(βά. Βοηη), ρ. 438. 
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ρΓαββείηε υτΗ, Γυη άββ ρίπβ ΙιαυΙβ ίοηοϋοηη&ΪΓθβ, ροτίβ βηοοΓβ 1β ϋΐΓβ 

άβ όΙατί88ίτηη$ αυ Ηβη άβ ξΙοτΐοεΊΐε *, βί βη 540,1β οοιηίβ άβδ άοπίΘδΙίφίβδ, 

βχ-οοηβαί βί ραίήββ, Ρ1. Οοππηίοηβ, βδί ίίΐΓβ άαη$$ιηιβ, Ηίβη φΐ’ίΐ αίί 

άτοΐί βη ίΐίτβ άβ §ΙοΗο8Ίΐ8 £. Μαΐβ 1β ίϊίτβ βί&ίί Βίβη άβοΗη άβ δοη αηοίβηηβ 

δρΙβηάβυΓ. ϋβηβ δβ Νονβΐΐβ 71 (ΙΙί ηΗ ϊΙΙηβίπΗηδ), Ιαδίΐηΐβη οοηδίεΛβ 

ςαβ Ιβδ άαΓΐ88ίηΐ68 δοηΐ ^έηβΓαΙβιηβηΙ ίθΓί ρεοιντβδ: «ΜυΐίοΒ οοηβρίοπηυΒ 

άΐ£ηίίβί68 ςηΐάβιη βάβιηρίοδ βί ΐηΙβΓ ο&πδδϊπιοδ ίηβοπρίοΒ. -. βηΗΒίηη- 

ίΐαβ νβΓΟ ιηίηοπδ άοιηΐηοΒ, ηί ρβηίίηβ ηοη βοίΒοΐ&ηί &ά ρτοοηΓηΙΟΓβΒ 

οΓάίη&ηάοδ». . . Αηδδΐ, Ιοτδςηβ Ιηδίίηίβη ι·βθΓ£&ηίΒ& Γ&άτηΐηΐβίΓαΙίοη 

ρΓονίηβι&Ιβ, ηοππηβ-ί-ίΐ ΓβερβεΐαΗβε ίοηβ Ιββ ηοηνβηηχ ίοηοΙίοηη&ΐΓββ 

ςη’ΐΐ οτέα, δαπί άβηχ ντ&ίδβιηΜ&ΜβιηβηΙ, ψύ ίητβηί ίίίΓβΒ άατί88ΐηιβ8 β. 

Οβρβηά&ηί, 1β §οηνβΓηβαΓ οΐνΐΐ άβ ΙάΒγβ ββΐ άατί88ΐιηβ 1 2 3 4 5. Όβ ρΐηδ, ά&ηδ 

βοή Εάΐί IV, ,Ιηδίίηΐβη ίθΐί βηοοΓβ βΐΐηδίοη 4 άββ ίοηοΙΐοηη&ίΓβΒ άαΓΪ88ίτηβ$ 

βί Ιβδ ΝονβΙΙβδ 32 βί 34 βοηί βάΓβββέβδ α Α^έτοοΜοβ, αείατίεείηιο ρΓ&ββίάί 

Αβπή-Μοηίίδ ΤΙίΓηοί&β», ςαεάϊίιέ άβ οΐαήΐαε ίηα6. Εη ίβγρίβ, 1β ρταε$β8 

&ν&ίί 1β ίίίτβ άβ λαμπρότατος, ρ&Γίοΐδ ατίδδί άβ μεγαλοπρεπέστατος β. Ιιββ 

ρ&§αι·ςηβ8 ά’Ε^γρίβ ροΓίβηΙ ά&ηβ Ιβδ ρ&ργτοβ Ιββ ίΐίτβδ άβ λαμπρότατος, 

ενδοξότατος, Ιλλονστριος, μεγαλοπρεπέστατος7. II ββΐ ρΓοΗ&Μβ ςηβ Ιβδ ρα- 

£&Γςαβ8 η’βί&ίβηί οίΗοΐβΙΙβιηβηί ψιβ εΙαΓΐ$8ίηΐ68, ιηβίδ Ιβητδ βάπήηίδίΓέδ 

ΙβχΐΓ ηίίπΗπηΐβηί ρατ οοιίΓίοίδίβ Ιβκ βρΐίΐιέΐβδ άββ ΙΐΐΓβδ ΒπρβηβηΓβ. II 

η’βδί ά’&άΙβαΓβ ρηβ πηροΒδίΜβ φΐβ οβιΐβΐηβ ραξατςυβδ βΐβηί οΗίβηη β 

ΙΐΐΓβ ριΐΓβπιβηΙ Ηοηοπβφΐβ άβδ οΗβΓ£β8 ίΐΐηεΐτεε. Εη£η, ηηβ Ιοί άβ 529 

άβοίητβ: «Νβπιίηβιη νοίπιπαδ ΐη οηδίοάΐ&ιη οοη^οί ηΗδςηβ ΐηββα ^Ιοηο- 

ΒίδδΐιηοΓαιη νβΐ ΠΙηΒίπηιη νβΐ βΐ&τίββΐιποπιιη πλ&£Ϊ8ΐΓ&1ηηιη 1ηΐ]τΐΒ ίβΐίοίβ- 

δΐιη&Θ υΑίβ νβΐ ρΓονίηοϊββ... » 8. 

δαηΒ άοαίβ, οη Γβ γη, Ιηδϋηίβη ΙίίΓα 8ρβοί<ώιΜ$ ΙοηΙ ηοηνββη ίοηο- 

ϋοηη&ΐΓβ βΓββ ρβΓ Ιηί. Οβ ίυΐ, βη ρβΓίίουΙίβΓ, 1β οβδ ροηΓ Ιβ ρΓέΙβητ άη 

ρβηρίβ. Οβ άβρηίβΓ Γβπιρίαςηϋ 1β ρΓβίβί άβδ Υί^ιΐβδ (ό ννχτέπαρχος) 

1. Νον. XIII, 6. 
2. Μαηδί IX, 40. 
3. Η&ηίοη. ΤΐίΓβδ..., Βγζ&ηάοη IV (1927), ρ. 101. ΟΙ. 'Πι&ϋηίβη, Νον. 

31, άοηί 1β ΙιΙγθ η*β8ΐ ρ&8 ηβϋβιηβηΐ ίηάίφΐό. 
4. Εάίοί. XIII, ο&ρ. XVII: οΐατίδδΐηιιΐδ ρΓονΐηοί&β Ιϋ^Ββ ρΓ&βδβδ; εαρ. X, 

§ 3: οΐατΐδδϊιηΐ Ιήϋυηί ςυΐ οοΙιοΓίάχηδ ρΓ&βδαηί (οί. οαρ. IV § 3 βί οαρ. XI, § 1);οαρ. 

XXIII: οΐατίδ&ίπηχδ ΙΛϊ>γΆΒ οΐνίΐΐδ ιη&βίδίΓ&ίυδ. 
5. 8πγ οθ ΙΐΐΓβ, οί. Ρ. Κ ο ο &, ϋΐβ βγζαηϋηίδοΐιβη ΒβαηιίβηΙΐΙβΙ νοη 400 ϊ>ΐβ 

700, Ιβηα 1903, ρ. 111. 
6. Ο. ΚουίΙΙ&Γά, Ιι’&άπιιηίδίΓ&ϋοη άβ Γ£^7ΡΙθ Ιχ^ζ&ηΙιηβ, Ρβηδ (2β 

βά.) 1928, ρ. 48. 
7. Ο. Η ο α ί 11 & γ ά. ορ. οΐΐ., ρ. 79. 
8. 0.3* I, 4, 22, άβ βρίδοορ. &υά. 

ΕΠΕΤΗΡΗ: ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος ΛΕ' 3 



$4 Η. Οαϋΐαηά 

ήαί; δΐιηρίβ ρέΓ^βοΐί8$ίτηβ αυ II® βίβοΐβ, βίαϋ άβνβηα οΐατϊ&είτηβ αυ IV® 

δΐ&οΐβ βί, ρβυ αρΓβδ, τβερβείαΜβ1. Εβ ρΓβΙβιΐΓ άυ ρβυρίβ ίυΐ ίΐΐΓβ Πγ 
$ρ€εΐαΒΐΙί8 *< Μαΐβ, άόίαΐΐ δΐη§υ1ΐβι·, Ιβδ οοηβυίδ, άαηδ ΓΐηάΐοαΙΐοη άβ Ια 
άαΐθ, ^’ΐηΐϋυίβηΐ βηοοΓβ νιτ οίατιβειπιι^ λαμπρότατοι αΙοΓδ φΐβ άβρυΐδ 
Ιοη§1βηιρ8, ΐΐβ β^ιΐΓβΐβηί, βη ΙβΙβ άβ Ια οΐββδβ άβδ .ίΙΙν,8ΐΓβ8. Εβ Οοάβ βί 
&8 Νονβΐΐβδ άβ Ιυδϋιΐίβη οδΓβηί, άιι τβδίβ, ά’αδδβζ ηοιηΒΓβυχ βχβιηρίβδ 
άβ ββΙΙβ ΙΐΙιάβΙυΓβ αηοπη&ΐβ 3. Εηβη, άβυχ Ιβχΐβδ ]υπάΐ(ρΐ68 ιηοηίΓβηί 
ΡβχΐδΙβηόβ βηοοΓβ αυ VI® δΐβοΐβ (Ιβδ ίχοΐδ §Γβηάβ8 οΐαδβββ ηοΒΐΙΐβΐΓββ: : 

Νονβΐΐβ XIII, Ο, 3: «Νοβ ηιάΐΐ ρΓββάΐοΙαπι άΐ§ηΐίαΙβιη ίΓβάβιηυβ, ηΐδΐ 
ιηβ§ηΐβοΪ8, ΐΠιΐδΐπΒιΐδ αυΐ δρβοΐαΐηΐΐβυδ οοιηΐΐΐβιΐδ οοηδΐδίοπαηΐδ, 

' αυ! οΙαπδβαιηΐΒ Ιπβυηΐβ ρΓββΙοπαηΐδ βί ηαΙαΓηβ ... ». 

€.ΕΙ 4, 22 § 1 (4β βρΐβόορ, βυά., Ιοί άβ529): «ΙΙΙυδίΓΐδδΐιηοδ βί ΒρβοίβΜΙββ 

βί όΐατίδδϊπιόδ ιηα^ΐδίΓβίυδ αάιηοηβΓβ. . . ('τούς ένδοξοτάτονς καί πε¬ 

ριβλέπτους καί λαμπρότατους άρχοντας). . . αΒ ΐΠυβίΓΐδδΐιηΐβ βί τηα§ηΐ- 

βοβηίΐδδΐιηζδ αίςυβ οΙαΗδδΐίηΐδ ιηβ^ΐδίΓβίΐΒιΐδ. . . ». 

Εβ άατίεύιηαΐ ΐηάΐςιιβΐί άοηο βηβΟΓβ, αυ ορυΓδ άυ VI® δΐββΐβ, υη 
ταη§ δοοΐαΐ άβίβπηΐήβ βί £βΓάαΐί δα ρΐαοβ άαηβ Ια ΒΐβΓβΓοΒΐβ οίΕοΐβΙΙβ. 

Μαΐδ, άβ]β β Ια βη άυ VI® δΐβοΐβ, 1β ίβπηβ λαμπρότατος, οΐανίεείηιηδ 
ίβηά α ρβΓάΓβ δα βΐ^ηΐβββίΐοη ρΓβοΐδβ. Ε’αΒυδ άβδ βρΐίΒβίβδ ρΓονοφίβ υηβ 
ΐηβνΐίαΒΙβ οοηίυδΐοη βί ΐΐ βδί ίΓβΒ ρΓοΒαΒΙβ ςυ’αυ VII® δίβοΐβ 1β οΙατί88ΐτηαΙ 
άΐδραπιί βοπιπιβ όΐαδδβ ηοΒΐΗβΐΓβ δρβοΐαΐβ, οαΓ Ια άβπιΐβΓβ ιηβηίΐοη ΒβιήΒΙβ 
άαίβΓ άβ 6394. Εβ ίβπηβ λαμπρότατος η’βυί άβδοπηαΐδ ςυβ Ια ναΙβυΓ ά’υη 
δΐιηρίβ ρΓβάΐοαί άβ οουΓίοΐβΐβ, οοιηπιβ ΓβρΐίΒβίβ ύπερλαμπρότατος φΐΐ 
#οβοιηρβ§η6 1β ηοώ άβ άΐνβΓΒ Βαυίδ ίοηοίΐοηηαΐΓβδ, άαηβ οβρίαΐηΒ ίβχίβδ 
άυ V® βΐβοΐβ 6. Ο’ββί άαηβ οβ ββηβ ςυα Γοη ίΓουνβ βηοοΓβ λαμπρότατος 
βιηρίογβ αυ XI® βίέοΐβ ραΓ ΡδβΙΙοδ β. 

Εα άΐδραΓΐϋοα άββ άΐνβΓδβδ ιηα^ΐδίΓαΙιΐΓβδ ;άαΓΪ3ήιη€8, άοηΐ Ιβδ 
δΒΓνΐοβδ ίιΐΡβηί Γβαηΐδ: 8οα8 Ια άΐΓββίΐοη ά’υη ιηα^ΐδίΓαΙ τβερβοΐάδΐε^ αοοβ- 

ΙβΓα Ια άββαάβηοβ βί βηβίβιηβη! Ια άΐδραπί,ΐοη άα άαΓΪ88ίιηαΙ. Αυ VII® 

δΐβοΐβ, Ι’βρϋββί,β λαμπρότατος, άατί88ίτην,8 βδί, ιηβηΐΐοηηββι ροιίΓ Ια 
άβΓηΐέΓβ ίοΐβ 7. 

^------- '··■··· ί I. . ·■·'.» , 

1. Ο’βδΙ δαηδ άουΐβ ρατ δυΐΐβ ά’αηβ ίηίβΓροΙαϋοη ςαβ Ρααΐ, αυ Ώΐ^βδίβ, άοηηβ 
αά Ρι*όίβΙ άβδ νί^ΐΐβδ 1β ΙίΐΓβ άβ ριγ βρόοΐαύίΐίδ. (ϋΐ^. 1,15,.3, άβ,οίϊ. ρΓαβί. νΐ^, ΙβχΙβ 
4β Ρααΐ£ οάτ 1β ερβαϋώίΐαΐ π^χϊβΙοΗ ρδδ βηοοΓβ αα III® δΐΜβ. 

2. Νον. XIII. ο. 6. άβ ρΓαβΙοι*. ρορ. (αη. 535). 
3. 0.3. VIII, 47 (48), 10 βί 11, άβ αάοράοη. (αη. .530). Νον. 1, 3, 4, .70, 72, 

73, 76... 
4^ Ρ. .Κόβϊι, ϋΐβ 1>χζαηϋη1δθ1ιβη ΒβαπιΙβηΙχΙβΙ,.ρ. 20 βί 2. 
5. ϋυ 0 α η % β, Οΐοδβ. δ.ν. λαμπρότατος. 
6. Ο. 8 α I Η α δ, Μβδ. ΒΐΜ. V. ρ. 423, λαμτιρότατε κύριέ, μου. 
7. Ρ. Κοοίι. ορ. βϋ. ρ. 22. 



£ΐτιάβ5 βιΐΓ ΠιΐδίοίΓβ αάπηηί&ϋΓαίΐνβ άβ ΓΕιηρίΓθ ϋγζαηΐΐη (IV-VI 8.) 

1*θ άαηδδίηιάί βίαΐΐ αΐΐαοΐιέ α υη οβΓίαίη ηοιη&Γβ άβ ίοηοΐιοήδ. ΡααΙ 
Κοοίι, άαηδ δΰιί όΐυάβ, Ζ>ΐβ ύι/ζαηΐίηΐεοΗβή ΒβαηιίβήΙιΙέΙ νόη 400 ίίβ 700, 
α άοηηβ Ια ΙίβΙβ α ρβυ ρΓβδ οοιηρίέΐβ άββ ίοηβΐίοηβ άατί88ΐιηβ8 1. Α-δαη 
βχροβέ, οη ρβυί αίουί,βΓ Ιββ ΓθΗίατψιβδ 8ΐιίνβηίβ8. 

ΙιβΒ' άυοβ, -Ιηϋιχηδ βΐ ρΓβροδίίβΒ η’έίαίβηΐ βηοοΓβ <ριβ ύατΐ88ΐηιβ8 βη 
386 2 3. Ιΐδ δοηΐ 8ρεοΙαΗΙβ8 άαηβ Ια ΪΫοΐίΐία άίξηίίαίν,τη.: 

1<θ8 άοιηβδϋςιιβδ, ρΓοΙβοίβαΓδ βΐ δοΙιοΙαίΓβδ, 'ρΓοζηυδ αυ. §τβάβ άβ 
άβοβπιρπιηαΐ βοηΐ ίιηίηέάίαίβιηβηΐ ΙίΐΓββ όΙατί88ΐηιβ3 βΐ &£Γβ£68 βηοβί££ 
ςααΐΐΐβ αη δβηαΐ, ΙοηΙ βη βίαηΐ άίδρβηβέδ άββ οΙϊαΓ§β8 Ββηάΐοηαΐβ» 8 9.; 

Ιίθ ρπιηίοΐβΓ άβδ άοιηβΒϋφίβΒ βϊ άβδ ρτοΙθοίβυΓΒ, ρροπια αη Ιπ&ηηαΙ, 
οΜίβηΙ 1β ΓβΒρεοίαϋΙαί δ’ίΐ βδΐ ηοιηπιβ άαο; ααΐΓβπιβηϊ, ίΐ η’α άΓοΐί φΐ*αά 
εΙαΓΪ88ίηιάί, ανβο Ια άί£ηϋβ άβ οοηβηίαίτβ4 5 6. : 

Ιιβ ρπιηίοΐβΓ άβΒ δοΙιοΙαίΓβδ οΜίβηΙ 1β οΙαΓΐ88ίήιαί ανβο Ια άί§ηϋβ 
άβ οοιηΐβΒ. 

Ι)β8 δίΙβηίίαίΓβΒ ηβ βοηί βηοοΓβ φΐβ άατΐ88ΐτηβ8 βοηδ Αηαβί,αδβ ΙβΓ β. 
Ιΐδ άβνίβηάΓοηΙ 8ρ60ΐαΜΙβ8 βη 528 7, οβ ςηί η’βπιρέοΐιβ ρβδ άβ νοίτ πιβη- 
Ιίοηηέ, βη 540, 1θ δίίβηί,ίαίτβ Ηοιηιάυ&, νίΓ' εΖατί&ΜΜ&Λ- Ρ&τνβηΙΐΒ απ 
άβοηποηαΐ, Ιββ δίΙβηΙίβίΓββ, βη ρΓβηαηί, ΙβηΓ ΓβίΓαίΙβ, Γβροίνβηί ΡίΠηδίΓαΙ *. 

8οιιβ ΑηαδΙαδβ ΙβΓ, 1β ρΓέίβΙ άβ Γαηηοηβ βδί, εΙατί38ίη&10 11, αϊή3ί ψιβ 
Vαά]ΐιΙοτ η. Εβ οοτηίαύατναε Γβδί,β οΙαΓΪ88ίτηβ ]αδςυβ νβΓβ 550 12 13. 

Εη 413, Ιβδ οΐιβίβ άβ βηΓβαα άβδ £Γαηάββ αάπώήδί,ΓαΙΐοηβ δοηί 
οΙατί88ίιηε85δ. Α Ια βη άη VI® βίέοΐβ, ΐΐ ββί, νΓοίδβιηΜαΜβ <ριβ Ιββ βιηρΙογβΒ 

1. Ρ. Κοοίι, Όΐβ \>γζ. ΒβαπιΙβηΙίΙθΙ, ρρ. 14-21. 
2. Ο. ΤΙι. XII, 1, 113, άβ άβοηποη. (αη. 386): «ΑάιηοηίΙίβ νν 00 άιιοϋ>υδ, Ιη- 

Βηηίδ, ρΓαβροΒίϋδ.. 
3. Ο. ΤΙι. VI, 24, 7, 8, 9, 10 (αη. 414, 416, 427), άβ άοιηβδί. βΐ ρΓοΙβοί.: «δίαάιη 

οΐαπδδΐιηο ηοιηΐηβ άβοοΓβηΙαΓ βί ΐηΙβΓ αΐΐβοΐοδ νβΐυί βχ-οοηδυΐαπ&υΒ ΗαϋΐΙΐ δβηαίοηα 
8β ρΓαβάϋοδ ^αιιάβαηΐ άϊ^ηίΐαΐβ... 

4. 0. ΤΙι. XII, 17, 2 (αη. 432) άβ άοιηβδάο. «Οοηδυΐαπ, ΐά βδί, οΙατΐδδΐπιαΙ,υΒ 
άΐ^ηΐίαΐβ ρθΓίΓααηίαΓ». 

5. 0.1. XII, 30, 2 (νβΓ8 474) άβ ρήνϋ. δοΐι. «νΐΓΟΓυπι οΐαπδδίπιοππιι οοπιϋιιιη 
άΐ^ηϋ,αίβιη». 

6. 0.1. XII, 16, 5, άβ δΐίβηΐΐατ. (αη. 500): «ΙηΒβπιηδ οΙατΐβδΐπιοΓυπι δϋθηΐίατίο- 
ταιη.. 

7; Ο.ΐν ΠΓ, 28, 30 § 2 (αη>528). 
8. Ρ. ΚοοΗ, Όΐβ 1>γζ. ΒβαιηίβηΙΐΙβΙ, ρ. 15. 
9. 0.1. XII, 16, 1, 3 (αη. 415, 432). ' 

10. 0.1. XII, 19, 12 § 1. 
11. 0.1. XII, 19, 12 § 3. ’ * 
12. Ε. 8'Ιβίη, ΗιβΙ: άη Βοδ-ΕηιρϊΓβ, I. II (1949), ρ. 711, η. 6. 
13. 0.1. VI, 26, 2 § 16 (αίϊ. 413): «ϋί^ηΗαίβηι οΙαπβΒΗηοπιιη ΙιοηοΓβπιςηβ ρβΓ- 

οϊρίαηΐ». 



36 Η. Οαίΐΐαηά 

άβ8 πιΐηίβ10Γθ8 &1 1β8 οίϋοίβΓβ βιώβΙΙβΓηβδ έίαΐβηΐ ΙΐίΓέδ οΙαή$$ίτηβ$ 

Οέβ 396, Ιθβ εβήηαήί οηί τβριι 1β Γβη§ άβ οΙατίεΒίτηβ, Εβδ Ιοΐδ άβδ 
14, 15 βί 27 ϊθνήβΓ 396, άοηηβηΐ, βη βίϊβΐ, οβ Γβη£ αηχ δεήηαηί άβ Ια 
τηβτηοτία άββ ΙίδβΙΗ βί άββ ερίεΐηίαε, αρΓόδ 20 αηβ άβ ΒβΓνΐοβ 1 2 3. 

Ιιββ τηαξίδΐτί, φΐϊ δοηί, εΙαΓΪ^βΐητβε βη 344, βοπΙ ίΐΙ%8ΐΓβ8 άβδ 368 8. 

Ιιββ οοτηϋβε 8ΐ(φ%1ι βοηΐ ςααϋβέδ άβ νίΗ εΙαΓΐεήηιί4 5. Μβϊδ, ίΐ η’γ α 
ααβαηβ ίιηροδδΐΐηΐΐΐέ 4 οβ ςυ’ϋβ βιβηί βίέ ΙΐίΓβΒ ΒρεείαϋΙβΒ, οαΓ οη νοιΐ 
1β εοτηβε Αβ-ίεαβ, Ιίΐρό ερβεΙαΜΙίε, βίρβ αυδδί βρρβίβ, άαηβ 1β πιέπιβ ρββ- 

βα^β άα Οοάβ ΤΗβοάοββ, νίτ άαΓίεείτηηε 6. 

Ιιβ στρατηγός, <$αΐ έίαιΐ ΙοπΙ ά’αΗοΓά ρβΓ^βεΙίεείηιβ, βδΐ οΐατίβήπιβ 
βναηΐ 365 βί ίΙΙη$ΐΓβ νβΡδ 371β. 

Ββη$ δοη έίαάβ βαρ Ιββ ΙίΐΓββ ύγζαηϋηδ, Ηαηίοη 7 οϋβ & άίνβΡββδ 
ΓβρΓίΒβΒ Γβιαρίοί άβ λαμπρότατος άαηδ Ιββ ϋίαΙβίηΓβδ. Οη ίΓοηνβ αίιιδί 
οβίίβ έρΐΐΗβίβ αοοοίέβ αοχ ρβΓβοηηα£β8 δίπναηίδ: 

άργνροπράτης, Ηβηςαΐβρ, βυ VI6 βΐέοΐβ βί β^αίβιηβηί αρρδΒ; 

&ρχων, ήγεμών, άβρηΐΒ 1β V® βίβοΐβ; 

Αβατος, πατήρ τής πόλεως, πρωτεύων, ύπατικός. Ώαηδ ίουΒ οββ 
οβδ, Π β’αβίΐ Ιηβη, δβηΛΙβ-Ι-ίΙ, ά’ηηβ έρίίΗβίβ οίϋοΐβΐΐβ βί ηοη ά’αηβ 
έρίίΗδίβ άβ οουΓίοίβιβ. 

1. Έ. 8ίβιη, ΙηίΓοάτιοϋοη & ΡΗίδΙοΐτθ βί αιιχ ΐηδίίίυΐίοηβ Ηγζαηϋηβδ, <Τγ&- 
<Βίιο» 7, 1949/1951, ρ. 144. 

2. α ΤΗ. VI, 26, 7 βί 8; 27, 10. 
3. Ο. ΤΗ, VII, 5, 30. 
4. Ο. ΤΗ. XI, 17, 3. 
5. Ε. ΒΙβΐη, Ηΐ&ί. άυ Β&β-Εΐϊΐρΐτβ, 1. II (1949), ρρ. 796-798. 
6. Ηαηίοη, ΤϋτβΒ..., Βγζβηίΐοη IV (1927), ρ. 125. 
7. ΙΗΐά., ρρ, 100-102. 
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I Ν Ό Ε X 
(61&&Η ραΓ Μ™* Κ. ΟυπαλΝΒ) 

I» Ιηάοχ άοβ ηοηιβ ργοργοβ. 
Α^έΓΟοΙποδ, ΰΙατΐ38ίηνΐ8 ρΓαβ8β8 Αβηιί- 
Μοηΐΐβ ΤΗταοιαβ, οΐαηίαδ Ιιια 33. 

ΑΙβχαηάΓβ βένδΓβ 18. 
ΑηβδΙβδβ ΙβΓ 35. 
Αηίοΐυδ Αοίΐιυδ Οΐίώπο Ρβυδίιΐδ, οοπμιΙ 

ΟΓάίηατίιΐδ, ίΙΙιιβΙβΓ (οιγ), ρΓαββοΐο 
17γΒϊ$ (βχ), ρηζ€(β€ΐη8 ρΓαβίοΓίο 32. 

Αηΐίοοίιυδ, ίΙΙηδ&ιβ (νίτ)% φια&ζίον βοογι 
ραΐαΐίί 32. 

Αηίΐοοίιιΐδ, ίΙΙιι&ΙΓίβ (νιτ), ρΓαβ/βοΙο, 
ςηαββΙοΓβ (βχ) 32. 

ΑΓοΜβ, ^οιινβΓηβιΐΓ ά*, ρβφθΙΪ38Ϊτηΐ18 
(νπ) 24. 

Αυ^ηδΙβ 27. 
ΑιΐΓβΙίβηιΐδ νίοΐοπβηυδ, ρταεξεφιο βηηο- 

ηββ 21,8. 

ΒαηΙο, οΙαΓΪ88Ϊτηιΐ3 (νΐτ), οοηευΐ 30,8. 
Ββδίϋυβ, ]ιιηίθΓ, αίατΐββιτηνβ (νπ), οοηδίιΐ 

30,8. 
Βγζαηοβ 20, 22, 26. 
Βχζαηϋη, ΕιηρίΓβ 17. 

0αβ8αήαηιΐ8 19, 22,1, 23,1. 
Οβίοηίυδ Κυίιΐδ ΑΙΜηιΐδ, οοηδυΐ 30,8. 
Οοηδίβηοβ 24, 29, 30. 
ΒοηδΙ&ηοβ, ^βδ (ίϋδ άβ Οοη&Ιαηοβ 
ΟιΙοΓβ), οοηβυΐ, 30,8. 

Οοηδίαηϋη 1β βΓβηά 18, 19, 20, 21, 

26, 28. 
ΟγθΙβ, ρταβ8β8 ΟινΙαβ ρΓονίηοίαβ, 27,β. 

Βαίπιαϋβ, £ουνβΓηβατ άβ Ιβ 26; ρβΓίβοΙϊδ- 
δΐιηβ 26. 

Όΐοοίόΐΐβη 22,β. 
ΟίοδεοΓΟΒ, ρΓόίβΙ άυ ρΓέίοίΓβ 26. 

ρα^&Γφΐβ ά* 33. 
£^ρίβ, ρΓόίβΙ ά’ 19. 

Ρΐανίυδ Ρβηΐιιβ, εοηβηΐ, ϋΙυχίβΓ, ϋτΒΐβ 
ρταφοίν» 32. 

Ηοηοπιΐδ 32. 

Ιούλιος Κιονστάντιος 30,8. 

«Γυΐίβη 25. 
«ΙιΐδΙίηίβη 26, 32, 33. 

Κωνσταντίνος Αύγουστος 30,8. 

Βδοη ΙβΡ 26. 
ΙιίΙΐχΒ, ΡΤΟΒ888 £#>#06 33,4. 
ΙΛϊ>γβ, ^ουνβΓηθυΡ οίνϊΐ άβ 33. 
Ιιυοΐιΐδ, οϊατΪ88Ϊίηιΐ8 (οϊγ), εοη&ιιΐ 30,8. 

ΜΗτο-ΑιΐΓέΙβ 21, 27. 
Ματοΐβη 32. 

ΡγοΙιηβ, ϋΐατιβδΰηαο (νΐτ)% οοηδιιΐ 30,8. 

Κοιηβ 18. 
Κοιηυΐυδ, ϋΐαη&βίτηηο (νΐτ), δίίβηίίβίΓθ 

35. 
'Ρουφΐνος 'Αλβϊνος 30,8. 
Κυάη, οΙατΐ88ΐτηιΐ8 (νίτ) 29, άατΪ88ΐτηιΐ8 

Ιτώιιηιΐ3 (νιτ) 28, ϋΙιΐ8ίτΐ8 (νπ), ρΓό- 
ίβΐ άιι ρΓδΙοίΓθ 29. 

δβΓνΐΙί&αυδ 27,6. 

Τ1ιβιηιΐ£β3, αΐΐηιπι άβ 20. 
Τΐιέοάοδβ II 32. 

ν&Ιβη& 25, 31* 
ν&Ιβηϋηίβη ΙβΓ 25, 29, 31. 

II. Ιηάβχ άοβ Ροηβάοηβ 
βί Οΐ£η116β· 

Αοίηατίιιβ 23, 25, 31. 
Αά}υΧοτ 35. 
άνήρ διασημόχατος 18. 
άνήρ κράτιστος 18. 
άργνροπράτης 36. 
άρχων 36. 
Ααπαη οονοηατίιιηι 30. 



Η.! Ουϋΐαηή ?8 

Οοηδίιΐ θΓάΐηαήκ$ 32; Αηΐοΐυδ ΑοΠίιΐδ 
01α1>πο ΡαυδΙιΐδ, ίΙΙχιβίβΓ (νίΓ), ρταβ* 

{βαίο (βχ) ϋΓδΐ$, ρΓαβ/βΰΐιι$ ρΓαβίοήο 
32. 

ΟοηδυΙαΐΓβ 35. 
Οοηδύίαρίβ 35,4. 
ΟοηδΗΐστίΒ, βχ 35,3. 
ΟοΓηιβκΙαήΐίβ 35. 
Οιιήα 23, 24, 25, 31,ι, 31,3. 
ΟιΐΓΐ&Ιβδ 22, 23, 24, 30, 31. 
ΟαηαΙίβ 23. *' 
Οιπΐοηαί 25. 
0ΐίΓ8118 ρηΜΪ€118 23. 
ίϋιβί άβδ οοΓροΓαίΐοηδ άβ πτατοίιαηάδ βη 

£Γ0δ 22. 

ΟΙιβναΙΐβΓ 19 β£ ή, 3; 20. 
ΟτβναϊίβΓ ϊοπταΐη 17, 20, 24. 
ΟινΐΙΐβ τηαβίβίΓαΐιιέ 33,4. 
01αΓΪ88ΐηια άίβηίίαβ 28. 
ΟαΐΊΕδΐπιαΙ 17, 22,ι, 24, 26, 28, 29, 30, 

31, 32, 34, 35. 
01ΐ}ΓΪ88^ηαίη3 18, 24,3, 31 βί η. 8, 35,4. 
Οΐαπδδίπίβ 22, 24,3, 26 βί η. 2, 27, 28, 

29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36; βοιι- 
νβπτβιΐΓ οΐνϋάβ Ιαγϊ>ΐΒ 3.3; ρΓέίβ! 'άβ 

' ί’αηηοιιβ’ 35; ρΓέίβ! άβδ νί^ίΐβδ 33, 
ρβΓίβοίΐδδίιηβ, ΓβδρβοΙαΜθ 34, βρε- 
εΐαύίΐϊβ (υιγ) 34,ι, 

Οΐαηδδίπτβ, βηίαηΐδ άτι 28. 
Οΐαηδδϊπιβ, ίοήοΐΐοηδ 25, 35. 
ΟίΒΡίδδΐπιβ, Γηα£Ϊ8ΐί*α1ιΐΓ6, οί. ΟΙατίδδϊιηαΙ. 

Οΐατΐδδίιηβ, δβηαίβιΐΓ, οί. δέηαίβτΐΓ οΐαπδ- 
δΐιηβ. 

ΟΙαΓίββίτηιιβ 5, 6, 13, .20, 25* 26,2, 27 βί 
η. β, 29, 31,2, 32, 33, βί χι. 4, 34, 
35 βί η. 3, 36; Βαηίο 30,2; οοηδυΐ 
30,2; Βαδίΐίιιβ, ^τιηίΟΓ 30,2. οοηκιιΐ 
30,2; ρΓόίβί: άβ Ια, ΥΠΙβ 29, ιΙΙυ&ίνιβ 
29; Ι^ιιοπίδ, 30,2, οοηδτιΐ 30,2; Ργοϊϊιιβ, 
30,2, οοηδίιΐ 30,2; Βοηιυΐτΐδ 35, 
δϊΙβηίίαΐΓβ 35; ΒυΟη 29, οΐατιββίτηχιβ 
ΐή&πηιιβ (νίΓ) .28, ίΙΙήβίΓΐβ (νίτ)* 

ρρέίβΐ άτι ρίέΙοΐΓβ 29. 
ΟΙαΓΪββίηιιιβ ρταχβββ Αβτηί+Μοηίΐβ ΤΗτα- 

οΐαβ Α^έΓΟοΜοδ 33, βίαηίαβ Ιιια 33. 
Οατΐββιτηνβ ίτώηηνβ (&ιγ) ΚτιΛη 28, 

οΐατίδβίτηιιβ, ίΙΙαβίρΐβ, ρΓόίβί. άΐι ρΓέ- 

ΙοίΓβ 29. 

ΟΙαηίαβ Ιαα Α^έΓΟοΜοδ 33, ιΊαρί^ίηπίβ 
ρταεβεβ Αβηύ-ΜοηΧιβ ΤΚταείαε 33. 

Οοτηεβ 23, 35,5. 
ύοτηεβ Α^ίεαε 36. 
Οοτηεβ ΰοη8ί$ΐοηαηιι$ 34. 
Οοιηΐΐββ βΐα&ιιΐί 36. 
Οοιηίβ 35. 
ΟοπτΙβ άβδ ϋοιηβδίΐςυβδ 33. 
Οοηδίιΐ 27,6, 30 βί η. 2, 32 βί η. 5, 34; 

Βαηίο 30,2, βΙαΓίβδίτηιιβ 30,2; Βοδίΐίιΐδ 
ίυηίοΓ 30,2, οΙαΗββίτηυχ 30,2; Οβτ 
Ιοηΐυδ Κυίτΐδ ΑΙΜηιιδ, 30,2; ΟοηδΙβηοβ, 
.Γιιΐβδ (ίιΐδ άβ ΟοηδΙαηρβ ΟΜογθ) 30,2; 
Ειιοΐιΐδ 30,8, οΙαΓΐββΐτηιιβ 302; Ργο- 

ϋτίΒ 30,2, οΐαηεείηιιιβ 30,2. 
Οοηδίιΐ, βχ 33. ! . 

ΒβοβπτρΓπηαί 3,5. 
Ώεβητΐο 19, 22,4,5, 23 βί η. ι, 24 βί η. 

3, 6, 25,1,2,3, 31,1,2,3,4, 35,3. 
ΒύαιποηαΙ 35. 

διασημότατος 21,3. 
διααημότατος άνήρ 18. 

ΏΪ8.ρρβΐΐίοπιιηι, ίοηοίΐοηηαΐΓβ άβ Ια Οΐιαη- 
οβΗβϋβ 82. 

ΏοτηβΒΐίϋΐι* 35,3,4. 
ϋοιηβδίίςιιβ 35. 

ϋτιο 24 βί η. 3, 35.61 η. 8. 

Ε£τδ£β 47. 

Ε^Γέ^ίαΙ 17, 20, 23. . 
ΕξΓβξίαΐιιβ, άίξηΐΐοδ 19, 24. 

Εξτβξΐηβ 17, 19, 20; 21,8. 
ΕξΓβξίιιβ, ρηβΓ 20. 

Επιΐηβηΐΐδδΐιητίδ (νίΓ) 21,ι,3.' 
ένδοξότατος 29, 34. 
ΕρίβΐηΙατΗτη, ίοηοϋοηηαΐτβ άβ Ια Οΐιαή- 

οβίίβηβ 32. 
Εςηβε Γοτηατιΐίβ 18,4. 
ΕφίβδίΓαΙ 18, 20. 
ΕςιιβδίΓβ, ιχια^ΐδίραΙιΐΓβ, οί. ΕςιιββίΓαΙ. 
ΕφίβδίΓβ, ηο1)Ιβ5Ββ 21. 
Ες[αβδΐΓ6, οράΓβ 18, 19, 21. 
Εφαββ&ΐβ, άΐξηίίαβ 19. 
ΕφηβδίΓΐβ ηοΜΙιίαβ 18. 
ΕςηββΐΓΪβ οΓάο 18. 
Ε%ηιΐ£8 τοϊηαηΐ 17, 18. 
ίξοχώτατος 21,8. ; 



βΐυάβδ δυΓ ΙΊιΐβίοΐΓ© αάπυηΐδίΓαΙΐνβ άθ ΓΕιηρΗΤθ ϋ^ζαηϋη (IV-VI 5.) 39 

ευσεβέστατος- 30,?. 

ήγεμών 36* 
ήγεμών κράτ ιστός 19. 

ΟΙοήοειιε 33. 
ΟουνβΓηβιΐΓ <ΓΑταΙ)ΐβ, 24 ρεφαίεείτηιιε 

(νιτ) 24. 
ΟουνθΓπβυΓ <1β Ια ϋαίιηαϋβ 26, ρβΓίβοϋδ- 

: δΐιηθ 26. ■ 
ΟουνβΓηβυΓ οΐνίΐ άβ Ιιίΐϊ^β, οΐαηδδΐιηβ 33. 

ΗοηοΓαήιιε 31,2. 
Ηοδρΐϋιπη 30. 

ίλλούστριος 32,5, 33. 
ΙΙΙυδΙβΓ Αηίοίιΐδ Αοϋΐιΐδ ΟΙαβπο ΡαιΐδΙικ 

32, βοηδίιΐ ΟΓάίηαΓίηε, ρταεξεοίο Ζ7γ&ι8 
(εχ), ρΓαβ(εοΙιΐ8 ρΓαεΙοτίο 32; ΡΊανΐιΐδ 
Ραιιΐιΐδ, οοηδυΐ, Ι/Γ&ίβ ρΓα^εοίηΒ 32. 

ΙΙΙαδίΓαΙ 17, 29, 31,. 32, 35. 
ΙΠιΐδΙχΘδ 26, ,29, 32,33, 34, 36. 
ΙΙΙυδΙπδ 29, 32,5, 34; Αηϋοοίιυδ 32; 

(£ιιαβ&^ εμεΗ ρσίαΐϋ 32; ΑηϋοοΙηΐδ 
32, ςιιαβείοη, ρναβ^εοίο (βχ) 32;-ρΓ0ίβΙ 
άβ Ια νϋΐβ, οΙατί88ΐηιιΐ8 29; ΚυΟη 9, 
οΙαΓΪ38ΐπιμ8 (νψ) 29* οΐατΐδειπιαε ΙΗ- 

; ύιιηιι* (ρϊγ)28, ρΓόίβΙ (Ιιι ΡΓέΙοίΓβ 29* 
Ιΐΐυδίπδδίζηυδ 34. 
Ιτιπαϊος τάξις 18. 

ιππείς * Ρωμαίοι 17. 

κρατίστη 20. 
κράτιστοζ 18, 20, 21,3. 
κράτ ιστός άνήρ 18. 
κράτιστος ήμεμών 19. 

λαμ7ΐρότατος 27 θί η. 8, 29, 30 βΐ Π. 3, 
33, 34 βΐ η. 5, 6, 36, 

ληγάτος 36. 
ΣίύβΙΙοηιηι, ίοηοΙΐοηηαΐΓβ άβ Ια Οίιαη- 

οβίΐβπβ 32. 

ΜαξίεΙβΓ 06Π3118 26,3. 
Μα$ΐ8ΐβΓ οφαΐοϊανϊ 29,5. 
Μα^ίδίΓαίιΐΓβ ΙιοηοηΟφίβ, 31,ι. 
Μα$Ϊ8ΐΓαΐιΐ3 οίνιΐίβ 33,4. 
Μαξΐειη 36. 

Μα§ηαήηε 22,8. 
Μα§ηί[ίαβηΐί$8ίηηΐ8 34. 
Μα^ηφοηε 34. 
μεγαλοπρε7ΐέστατος 33. 
ΜοηβΙαήηε 19. 
ΜατίΙε%υΧιΐ8 19, 23,ι. 

ΝαοίοαΙαΓίιΐΒ 18,4. 
ΝοΜΙίδδΐιηαΙ; 17. 
Νοϊαηιιε 34. 
ννκτέπαρχος 33, οΐατΐδδΐιηβ, ρβιΐβοΐίδδΐιηβ, 

■ Ρβδρβοΐαΐϊΐβ γ 33-34, ερβοίαύϊΙΪ8 (νίη) 

34,ι. 
ΝητηβΓαΗιΐδ 23, 25. 

Ρα^ατςυβ άΊδυγρΙβ 33. 
πατήρ της πόλεως 36. 
Ραΐτίοβ 30, 33-, 
πατρίκιος 30,2, 32,5. 
ΡαΐΓΪβίιΐΒ 32,5. 
ΡΘΓίβοϋβδΐιηαΙ 17, 19, 20, 21, ,22, 2^, 

24, 25 βί η. 5, 26. 
ΡβΓίβοΙίδδίιηαί ϊιοηοπβφΐβ 24, 25. 
ΡεήεϋΙίεβΐτηαΐαβ 19, 23, 24, 25,5, 26. 
ΡβτίβοΙίδδίιηβ 17, 18, 20, 21, 22 βΐ η. 

ι, β, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 34; 36; 
£0ΐινβΓηβιΐΓ άβ Ια ϋαίιηαϋβ 26; ρΓέίβΙ 
άβδ νΐ^ϋβδ 33, οΐατΐδδΐιηβ, ΓβδρβοΙαΜβ 
34, ερβοίαΒίΙΐε (νιν) 34,1- 

ΡβΓίβοϋδδίπιβΓ ίβππηβ άυ 27. 
ΡβΓίβοΙίδδίΐΏβ, ίοηοΐίοηβ 25* 
ΡβΓίβοϋδδΐτηβ Ιιοηοπβφΐβ 22.. 
ΡβΓίβοΙίδδΐπιβ, ηοΜβδδθ 21. 
ΡβΓίβοΙίδδίπιβ οτάίτιιε ρήτηί 23. 
ΡβΓίβοΙίδδίπιβ οτάϊηΐε ββοηηάί 23. 
ΡβΓίββϋδδίιιιβ ΟΓάΐηΐε ΐβηϋ 23. 
Ρβφαίβείηιιιε 18, 20, 21 «ία. ι, δ, 4, 

■ 22,0, 23 βί η. 8, 24 βί η. 3, 26,»; 
^οιινβΓηβιΐΓ ά’ΑταΜβ 24. 

Ρεφβοΐίεεΐηιιΐδ Ηοηοτατίιιε 23. 
περίβλεπτος 29. 
Ρταφοίο (εχ): ΑηΙίοοίιυδ 32* ίΙΙιιείτίβ 

(νιτ), ρηαεείοτε (εχ) 32. 
Ρναφεοΐυχ αηηοηαε: ΑιΐΓβϋαηιΐδ νίοίο- 

Γΐαηιΐδ 21,3. 
Ρταβ/βοΙιιε Ιεξΐοηίβ 19. 
ΡΓαβ(βοΙιΐ3 ρταεΙΟΓίο 32. 
ΡΓαε(εοΐΗ8 ΌΜ 33. 
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Ρταβ/βοΙαδ ϋτΒίδ 32. 
Ρταβ(βοΐο (βχ) Ϊ7τΒϊ$ 32. 
Ρταβροδίίηε 35,9. 
Ρταβροδίΐη$ οοΓροΓίβ τηα^ηατίοηιτη 22,8. 
ΡγΟ€363 33. 
Ρταβδβδ ρτονίηοίαβ 28. 
Ρταβδββ ΟτβΙαβ ρτονίηοΐαβ 27,6. 
Ρτοβδβδ ΣίΒραβ 33,4. 
ΡταβΙοτ 32,8. 
Ρταβίοτ ρορυΐι 34,8. 
ΡταβΙοτ ητΒαηιΐδ 27,6. 
ΡΓόίβΙ άβ Γ&ηηοηβ 21, 35, οΐβπδδίηιβ 35. 
ΡΓόίβΙ ά’β^γρίβ 19. 
ΡΓόίβΙ άβ Ια ΚΙοΙΙβ 21. 
ΡΓόίβΙ άιι ΡΓόΙοΪΓβ: ϋίοδβοΓΟδ 26; ΚυΠη 

29, οΙατΐ88ΐτηιΐ8 (νΐτ) 29, βίατίδδίτηιΐδ 
ΙτιΒιιηιΐδ (νίτ) 28, ίΐΐηδίτίδ 29. 

ΡΓόίβΙ άβδ νί^ϋβδ 33, ϋΙβΠδδΐΠΙβ, ρβΓ- 
ίβοϋδδΐιηβ, ΓθδρβοΙΰώΙβ, νυχτέπαρχος 
33-34, δρβοίβώΐΐΐδ (νίΓ) 34,ι. 

ΡΓόίβΙ άβ Ιβ νϋΐβ 29, οΙαΓΪ8$ίτηιΐ8 (νίτ), 
ΐΐΐυδίπδ (νίΓ) 29. 

ΡτόροβΐΙβ 35. 
ΡΓόίβυΓ άιι ρβιιρίβ, 34, δρβοίάΒίΙίδ 34. 

ΡππποΐβΓ άβδ Οοιηβδίΐφίβδ βΐ άβδ Ργο- 
ΙβοίβιΐΓδ 35. 

ΡήιηΐοΐβΓ άβδ ΒοΙιοΙβίΓβδ 35. 
ΡηπιίρΐΙατίε 19. 
ΡηηοίραΙίδ 24. 

ΡΓΟβυτδίβιΐΓ 19, 21 βΐ η. 8. 
Ργοοιιγο,Ιογ 21,3, 25,5, 33. 

ΡΓΟίβοίβιΐΓ 35. 
Ρτοίβοΐοτ 35,3. 
πρωτεύων 36. 

(^ηαβδίοτ $αοή ραΐαΐϊί: Αηΐΐοβίιιΐδ 32; 
ϋΐηβίτί» (νίτ) 32, 

Οαα&ζίοτβ (βχ); ΑηϋοοΙιυδ 32, ίΐΐιΐδίτΐδ 
ρταβ/βοίο (βχ) 32. 

Κβδρββίβΐηΐ&ί 35. 
ΚβδρβοΙαΜβ 26,29, 31, 32, 33, 34, ρΓόίβΙ 

άβδ Υίβίΐβδ 33, οΐβπδβΐιηβ, ρβΓίβοΙϊδ- 

δίιηβ, νυχτέπαρχος 33-34, δρβοίάΒίίίε 
(νίτ) 34,1. 

δοΙιοΙβίΓβ 35. 
8βτίηαηί άβε βριβίαΐαβ 36. 
δοηηαηί άβδ ΙίΒβΙΙί 36. 
δβτίηαήί άβ Ια ηιβτηοηα 36. 
3οτιηαηιΐδ 36. 
δβτηίηαηατη δβηαίοηιτη 18,3. 
3όη&1 18, 26, 29, 30, 31 βί η. ι, 32, 35. 
δόηβΙβιΐΓ 18, 19,3, 27. 
δόηαΙβιΐΓ οΐαπδδΐηιβ 30. 
ΞβηαΙοτ 18,4, 21 βΐ Π. 4, 23 βί η. 8, 

28 βί η. 8, 32,5. 
Βόηαίοηβίβδ βϊιβτ^βδ 35. 
Βέηαίοηαΐβδ, οΐαδββδ, οί. ΟΓάΓβ δέη&ΐοπβΐ. 
Βέη&Ιοπδάβ, οοηάΐϋοη 28 βΐ η. 8. 
Βόηβίοηβΐβ, ηοΜβδδβ 28. 

8όη&ίοη&1 ΟΓάΓβ 18, 20, 21, 27, 29, 30, 

31, 32. 
δβηαίοηΐίδ οτάο 31 ,ι. 
8βηαΙοηιηίΐ δβτηίηατίιιτη 18,3. 
3βηαί03 32,5. 

ΒϋβηϋαΐΓβ 35; Κοιηυΐυδ 35, βίατίδδίτηηα 
(νίτ) 35. 

είϊβηΐίατιιΐδ 35,6. 
ΒρβοΐΕώίΙβά; 17, 29, 32, 34,1. 
<8ρβοκώίΙίδ 24,8, 29,4,5, 33, 34, 35, 36; 

ρΓόίβΙ άβδ Υί^ίΐβδ 34,ι, βίαήδδΐιηβ, 
ρθΓίβοίίδδΐτηβ, Γβδρβοίβ1>1β 34; ρΓό- 
ίβιΐΓ άιι ρβιιρίβ 34. 

δρίεηάίάίδβίτηιΐδ 31,ι. 
στρατιάς 36. 

συγκλητικός 32,5. 

τά£ίς ίππαΐος 18. 

Τϋηιη 35. 
Τπΐηιηαΐ 35. 
ΤτιύηηΗδ 28, 33,4, 35,8. 
ΤτΐΒιιηηδ ρταβίοηαηιΐδ 34. 

όπατ/α 30,8. 
ύτκρλαμπρόταχος 34. 

Β, αυιΐΛΑΝΟ 



ΟΝ ΜΙΟΗΑΕΕ ΡδΕΙΧΌδ’ ΑΌΜΙδδΙΟΝ ΟΡ ΡΑΙΤΗ 

Ρδβΐΐηδ >νβ8 Βογπ ΐη 1018. Αί ίΐιβ α§β οί ίΐιΐτίγ Ιιβ ΐιβά ΒΐΓββάγ 

βίίΒΐηβά Ιή^ΐι Γ&ηΐίβ βοίΐι ΐη Ιΐιβ ροΐΐΐΐοαΐ βηά &ο&<Ιβιηΐο Ιίίβ: ΐη ίβοί, 

υηάβΓ Οοηβίβηίΐηβ IX Μοηοπιβοΐπιβ (1042-1055), τνβ ιηββί Ιιΐπι ββ η ρΓο- 

ίοειδθΟΓβϋδ Βηά Βί ίΐιβ ΒΒΐηβ ίΐιηβ η ΙιγρΒίοβ των φιλοσόφου ΐη ίΐιβ Γβ-ορβ- 

ηβά ΟοηΒίΒηίϊηορΙβ υηΐνβΓβΐίγ. 

Ηΐ8 ρΐιίΐοβορίπο ίβΒθΐιΐη§ άΪ8ίΐη£ηΪ8ΐΐ6(1 ΐίββΐί 1>γ ΐίβ ίβΓνβηί ΡΙηΙο- 

ηίβιη νβΓγ 8οοη. Ρΐηίο’δ Γβνίναΐ βνβη ΐη ίΐχβ βοΐιοοίβ ΒίίβΓ οβηίαηβδ οί 

ΑτΐβίοίΙβ’Β ηηοοηίββίβά Βΐιίΐιοπίγ \νο8 η ηονβΐίγ ηοί ςυΐίβ υη\νβ1οοπιβ 

Ιο Βγζηηϋηπι. Ρββΐΐηβ’ ρυρΐΐβ, πιβηγ οί ννΐιοιη Ιιηά αΐτβαάγ αοφώτβά 
1ιΐ§1ι Γβρηί&ίΐοη, ΐηβΓβ&Ββά Γορΐάΐγ; ίΐιβγ ρηΓΒαβά Ιίίβ βίηάγ οί ίΐιβ 

ΡΙβΙοιηο άοοίτΐηββ βηίΙιαβΐ&βίΐοΒίΙγ. Νοί βςυ&ΙΙγ βηίΐηιβΐΒΒίΐβ \νβΓβ ίΐιβ 

αρρβΓ βοοΙββίΒΒίΐοΒΐ οΪΓβΙβΒ. Ιηάββά, Ρββΐΐηβ, ΐη Γβ&ιτ&η§ΐη§ ΡΙβίο’β, 

ΡΙοϋηαβ’, I&π151^^^1η8, αηά ΡοΓρΙχγτΐαΒ1 άοοίηηββ, \ν&8 οηχΐοηβ Ιο ροΐηί 

Βί Ιίίβ οοηίΐηαϊίγ οΐ ρ&§&η ηηά ραΐηβϋο ίΐιοα^ΐιΐ. ΝβνβΓίΙιβΙβββ, Ιιβ οουΐά 

§ΐνβ ίΐιβ ΐπφΓβββΐοη, ίΐιαί Ιιβ \*γββ §οΐη§ ββΙγ&υ, ορβηΐη£ Ιίίβ \νογ ίο η ρ&- 

£Βη ΓββίοΓβίΐοη ΓβίΐιβΓ Ιΐι&η β βίΓβη§ί1ιβηΐη§ οί ΟΙιπβίΐΒη <Ιο£πιβ. 

Ρββΐΐαβ’ ΒδίοηΪ8ΐιΐη§ ΓΪββ ΐη ροΐΐίΐββ Βηά ίβΒθ1ιΐη§ ΟΒπββά Ιιίτα 

ιηβηγ βηβπιΐβΒ &ιηοη£ Ηΐβ ηαπιβΓοηΒ οοιηρβίΐίοΓΒ. ΤΙιβΒβ, ηο Ιβββ ίΐι&η 

Ιίίβ οΙβΓ^γ’β χηϊβίηΐΒί, ντορβά Ιο£βίΙιβΓ ίο πιηίεβ Ιίίβ Ιίίβ Ιι&τά: οΙιβγ^θβ 

Βηά βίΒηάβΓβ ντβΓβ βρΓβΒά, ροΐβιηΐοβ Βηά νΐ^ΟΓοαβ ββΐί-άβίβηοβ ίοΐΐοντβά *. 

Οη 8βνβΓ&1 οοοΒβΐοηβ πΐΒίίβΓβ Ι)βθΒπιβ ΒβΓίουβΙγ ΐηνοίνβά, αηά 

Ρββΐΐαβ Ιοβί ίΐιβ ΕιηρβΓΟΓ’Β ϊ&νοπΓ, βνβη ί&οα^Η ϊορ 'β βΙιοΓί ίΐιηβ. ΤΙιβ 

βΓΒί οί ίΗβββ ΐηοΐάβηίβ ίοοίς ρΐ&οβ ίοντ&τ<1β ίΐιβ βηά οί Οοηβίβηίΐηβ Μο- 

ηοπ1Β^^1α8, Γβΐ^η. Τΐιβ ΕπιρβΓΟΓ \νββ άπνβη ίο οοουργ ΙιΐπίΒβΙί ινΐΐΐι 

ίΐιβ ροΐβπιΐοβ, βηά Ρββΐΐαβ ντββ Γβο&ΙΙβά ίο πιοάβΓΒίΐοη. Ιη 1055, Ιιβ 

βηίβΓβά, βνΐάβηίΐγ ηηάβΓ οοπιρυΐΒΐοη, ίΐιβ Βΐίΐιγηΐβη ιηοηΒΒίβΓγ οί Οΐγπι- 

ρηβ αηά Βρβηί βοπιβ ίΐπιβ ίΙιβΓβ. Ηΐβ ιηοηΒβίΐο τβίΓββί ντββ βΐιοΓί βηοη^ΐι; 

Ιιο^βνβΡ, Ιίίβ αάνβΓΒοήβΒ Ιι&ά ίοαηά ^τβΒί ββίΐβίβοίΐοη ΐη 8ββΐη§ Ιιΐπι Ιβίί 

ουί οί ίίιβ ρη!)1ΐο Ιίίβ. Τΐιβ ρΓοίββΒίοη οί ίΒΐίΙι Ρββΐΐηβ Ιιβά ίο ρΓοηουηοβ, 

1. βίΓ. Α. Οβτζγβ, νβρβΐ β ιχη ορυββοίο ίηβάΗί άΐ Μίείιβίβ ΡδβΙΙο» Ναρίβδ 
1966, ρ. 13,3. Α. Μ ί ο Κ β 1, «δοΙιίΒπΐΒ υηά ΚαΐδβΓίιοί ϊη ^ΙΐΓβ 1054. Μΐοΐιαβί Ρδθϋοδ», 
ΐη 1054 - 1954: ^’έ^ΐΐββ βί Ιβδ ό^ΐΐδβδ, Οιβνβίο^ηβ 1954, ρ. 351 - 440. 
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αά(ΐΓβ88Ϊη§ ΙιΐπίΒβΙί ίο ί-Ιχβ ΕπιρβΓΟΓ (ΙΐΓβοίΙγ, ΐδ ϋΐίβΐγ ίο ρΓβοβοΙβ & Ιΐίίΐβ 

Ιιϊβ βηίβπη§ ίΐιβ πιοη&δίβΓγ. 

Τΐιβ ίβχί οί ίΐιβ ρΓθ$68$ίο βάβί ΐ8 οοηίβΐηβά ΐη Οχβ οοά. Ιιβιπ*. $γ. 

ΕΙΧ 8, ίϊ. 1-7, βηά Ιιβ.8 ηβνβΓ Ρββη ρυΜΐδϊιβίΙ ίΐΐΐ ηο\ν. ΤΚβ ίΐίΐβ πιηδ 

3.8 ίο11θ\νδ: τον σοφωτάτον και νπερτίμον κυρ κωνοταντίνον χοϋ ψελλον 
ίίχθεσις πίστεως έκδοθεϊσα τψ βασιλεϊ κνρω κωνσταντίνα) τω μονομαχώ προς 
έλεγχον των διαβαλλόντων αυτόν. Ύϊχο Γαοί ίΐιβί ΡδΘΐΙυδ Ϊ8 ο&11β(1 (ϋοηδίβη- 

ίΐηβ ρΓονβδ ί1ΐ3ί Ιιβ 1ΐ3(Ι ηοί γβί βηίβΓβ<1 ίΐιβ πιοηαδίβΓγ οη Μοηηί Οίγιη- 

ρυβ, ινΗβΓβ Ιιβ ννίΐΐ 3Βδαπιβ ίΐιβ πιοηβΒίΐο ηβπιβ οί Μΐοΐιββΐ. Τΐιβ ρΓβββηί 

ρητίΐοΐρΐβ διαβαλλόντων \νΐίηβ88βδ Ιο ίΐιβ οοηίΓονβΓβγ 1)βΐη§ δίΐΐΐ αΐΐνβ. 

Τΐιβ ΕπιρβΓΟΓ βοοβρίβά Ρββΐΐυδ’ βάπιΐδδΐοη οί ί&ϊίΐι, βηά οουΐά Γβ- 

38811Γ6 ίΐΐβ Μ§1ΐ θ1βΓ§γ θί 5ί. δορίΐΐβ. Αί ίΗβ 83Π16 ίΐιηβ, Ιιβ άβοΐίίβά Ιο 

ρΓβνβηί ΡββΙΙαΒ ϊγοπι ί&1πη§ ρ&Γί ίη Ιΐιβ ροΐΐίΐβηΐ βίϊβΐΓδ οί ίΐιβ οβρΐίβΐ 

ίοΓ 3 ββΓίβΐη ρβποά, ΐη οπΙβΓ ίο άίδρβΐ ίΐιβ ίΗΐοΚ βίοαάδ οί ίΐιβ ροΐβπιΐοδ. 

Τΐιβ ίβχί οί Ιΐιβ εκθεσις ίουοίιβδ οη ίΐιβ ιηοδί δηΐΐβηί ροΐηίβ οί άο- 

§πΐ3, ίο11ο\νΐη§ ίΗβ 83πιβ ΟΓάβΓ 38 ίΐιβ Νΐοβββη-Οοηδίβηίΐηοροΐΐίβη βΓββά, 

311(1 31Π18 3ί 8ί3ίΐϊ1§ ρΓβοΐδβΙγ ίΡβ βΟίΡοΡδ βίίΐίυάβ ίθ\ν3Γάδ 63θ1ΐ ςαβ- 

δίΐοη. Τΐιβ Τήηΐίγ άο§πΐ3 8ββπΐ8 Ιο 1)β ίΐιβ ρΐνοί βΓουηά ννίαίοΐι Ιιΐδ §Γβ3- 

ίββί αίίβηίΐοη ίιίΓηβ. 

Τΐιβ ίβχί ΐδ άΐνΐάβοΐ ΐηίο ϊοιίΓίββη οΙιβρίβΓβ, οί \ν1ιΐο1ι \νβ §ΐνβ ΙιβΓβ 

3 1)ΓΪβί 8ΠΠ1Π13ΓΥ1. 

1. Ιάβηίΐίγ οί 8ΐι1)8ΐ3ηοβ ΐη Τπηΐίγ: άΐίϊβΓβηίΐβΙβίϊ ΐη ίΐιβ ρβΓδοηδ* 

ηηάΐίϊβΓβηίΐβίβά ΐη βδββηοβ. 

2. ΤΙΐΓββ ρβΓδοηβ, νίζ. ΙιγροδΙβδβΐδ ΐη Τπηΐίγ, οηβ Οοά; -νΐίΐιοιιί 

1)β§ΐηηΐη§, τΛτΐίΙιοιιί βηά; βνβΓΐ3δίΐη§, βίβΓηηΙ. Αηβίΐιβιηη 3§3Ϊηδί 8β- 
Ιιβϋΐιΐδ 3ηά ΑΓβΐιΐδ. 

3. Τΐιβ δοη βη^βηάβΓβά ϊγοπι ίΐιβ ΡβίΙιβΓ, ίΐιβ Ηοΐγ Οΐιοβί ρΓοβββά*·* 

ΐη§ ϊγοπι ίΐιβ ΡβίΙιβΓ Ββγοηά 3§β8 3ηά ίΐπιβδ. 

4. Τΐιβ ΡβίΙιβΓ οβιιββϋνβ ρπηβΐρΐβ οί ίΗβ δοη; ΐΐιβ δοη ΐη8βρ3Γ3ΐ)1β 

ϊγοπι ίΐιβ ΡβίΙιβΓ; ίΐιβ Ηοΐγ ΟΙιοβί ^Ιοήίΐβά ίο^βίΡβΓ νΐΐΗ Ιΐιβ δοη 1)β- 

βαπδβ οί Ρβΐη^ ΐηδβρβΓβΡΙβ ϊγοπι ΡβΙΙιβΓ 3ηά δοη. 

5. ΤπηΐΙγ βίβΓηβΙ 3ηά βοηδηΐΐδίβηΐΐηΐ: ΐΓ3η80βηάΐη§ βνβΓγ 8ηΡ- 

Βίβηοβ, ηηΐίβά ννϋΐιοιιΐ οοηίυδΐοη, άΐβϋηβαΐδίιβίΐ \νϋ!ιοηί 8βρ3Γ3ΐΐοη. 

6. ΙΙηάβΓ ίΐιβ ΕπιρβΓΟΓ Αα^αβΙαβ ΙΙιβ δοη Ιιβοβπιβ 3 ιηβη Ρβοβηββ 

οί Αάηπι’δ 3Π(1 οπγ οννη δίη; άβδοβηάβά ϊγοπι Ιιββνβη, 1>υΙ (Ιΐά ηοί 

βΐιηη^β, 1)6ΐη£ 3 πιβη, Ιιΐδ άΐνΐηβ ηβίηΓβ. 

7. Τΐιβ δοη οί Οοά Γβββΐνβά Βοάγ ϊγοπι ίΐιβ Μοοά οί Ηοΐγ ΜβΓγ 

βνβΓ-νΪΓ§ίη; ϊγοΛΙ Ιιθγ ννοιηΐ) ρΓοοββάβ ίΐιβ βαΡδίβηοβ οί ίΐιβ δοη, ννΐιΐοΐι 

1. Τΐιβ αοίυ&Ι ΟΓββΙε ίβχί ίβ ριιΜίβΙιβά βδ αη βρρβηάίχ ίο ίΐιβ ρΓβδβηί βτίίοΐβ. 
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ίκ υηΐφΐβ, 1>αί Ιιβίά ίο^βίίιβΓ 1>γ ίννο ηηίιΐΓββ: ί&β ίπιιηβη αηά ίίιβ άίνίηβ. 

8. ΤΙιθ ί\νο ηηίιΐΓβδ υηίίβά ίΙιβπίΒβΙνβδ ^ήίίιοιιί οΐι&η^β: ίΐιβγ άίά ηοΐ 

ίοΓίη 3 ηβ\ν ηηίιΐΓβ, Βηί 3 οοιηροβίίβ διώΒίηηοβ. ΟιΐΓββ αροη Νββίοπιΐδ, 

Ευίγο&βδ, δβνβηιβ. 

9. Βίβδδβά νίΓ^ΐη ΜεΐΓγ Ιιβοειιηβ ΙβΒυδ Οττίβί’β ιηοίϊιβΓ νήίΐιοιιί ρβη§8 

οί οίιΐ1ά1)ΪΓί1ι. δίιβ ΐδ βαρβποΓ ίο β11 οίΙιβΓ ΟΓβηίιΐΓβΒ, βνβη ίο ΟΙιβπΛίπι 

αηά δβΓβρΙιίιη. 

10. ΟυΓ ΙιΟΓά Γβαΐΐγ, ηοί δγιηβοΙίοηΙΙγ, ίηοβτηβίβά: Ιιβ \νηδ ίπιπ^τγ, 

ίΙιΪΓβίγ, ηηά βπίϊβΓβά ηοοοΓ<1ίη§ ίο ίίιβ Ιηνν οί ίΐιβ βοάγ. Αί ίίιβ 8&ιηβ 

ίίιηβ Ιιβ \ν&8 τηοΓί&1 ηηά ίπιιηοΓίαΙ, νίδίΜβ ηηά ίηνίβίΜβ, οίΓοαπίΒΟπββά 

οηά υηοίΓΟαπίΒΟΓΐίΐβά; Ιιβ ίβ οηβ βηά ίίιβ Ββιηβ, αη<1 ρβτίοπηβ άϊνίηβ ηη<1 

Ιιυιηβη άββάβ. 

11. Ορροδίίίοη Ββίννββη ββΒβηοβ βη<1 Ηγροδίβδίβ, νιζ. ρβΓβοη: βΒ8βηοβ 

ίηάίοηίβδ ίΐιβ ίοΓίη βιη1)Γηοίη§ ίΐιβ Ηγροδί&δβΐβ, νιζ. Οοά, ιηηη; Ηγρο- 

δί&δίδ ίηάίοηίββ ίΐιβ ρβΓβοη, νιζ· ΡηίΙιβΓ, 8οη, Ηοΐγ ΟΙιοβί. Οηΐγ οηβ 

1ιγρο8ί&Βΐ8 οί ίΐιβ άίνίηβ ββββηοβ ννηβ βπώοάίβά ίη ίΐββΐι, νΐζ. ίΐιβ 8οη, 

ηοί ίΐιβ 688βηοβ ίη ίίββΐί. 

' 12. Τπηίίγ ιβ οί&τ&οίβηζβά 1>γ ίΙΐΓββ ρβΓβοηβ ηηά οηβ ηηίυτβ; ουτ 

ίηοβτηηίβά Εοπϊ βγ οηβ ρβΓ8οη βηά ίννο ηηίπΓββ. I ηοοβρί βΐΐ ίΗβί ίΐιβ 

ρΓορΗβίδ ηηηουηοβά ΐη βκίνηηοβ, ίΐιβ Αροβίΐββ βχρί&ίηβά, ίΐιβ ΡηίΙιβΓβ 

άββηβά ίη ίββ δβνβη οουηοίΐδ. 1 ηιη Βηρίίζβά ίη ίΐιβ ηεαηβ οί ίΐιβ ίίΐΓββ 

ΡβΓβοηβ: ΐη ίββ 1ϋεβηβ88 οί ΟΙιηδί’Β άβοίΗ, I άββοβηά ίηίο \νηίβΓ ίΙΐΓββ 

ίΐπιββ; 1ιηνίη§ 8ΐι&Γβ ίη Μβ Γββαιτβοίίοη, I βιηβΓ£β ϊγοπι \ντοίβΓ ο§οίη. 

13. I Ββΐίβνβ ίη ΟβπΒί’β Γβδαιτβοίίοη, ίπβ ηβοβηί ίηίο ίιβηνβη αηά 

Μδ 8ίίίίη§ ίο^βίΙιβΓ Λνίίΐι ΡβίΠβΓ ηη<1 Ηοΐγ ΟΙιοβί, βίβ δβοοηά ηάνβηί; 

ίίιβ ίπιρ&ΓίίηΙ ηηά ίβιτίΜβ ]ηά§βπΐ6ηί, ίίιβ ρίβηβητβ οί ίίιβ π§βίβοαδ, 

ίΗβ ρηηίβΗιηβηί οί ίίιβ βίηηβΡβ. 

14. I ννοΓβΙιίρ ηηά νβηβΓβίβ ίίιβ ίιηη§β8 οί Ουτΐδί ηηά Μβτγ, β8 

νβΠ &8 ίίιβ ρίβίηΓβδ οί ηΐΐ ννΗο ννβΓβ άββΓ ίο Οίιπδί; 1>υί I άο ηοί βίβηά Βγ 

ίίιβ ίιηίίηίίη§ 8ΐιβάο^8, I απι ίπιβ ίο ίίιβ ίπιίίηίβά ρΓοίοίγρββ. 

Τΐιβ βοιίΓοββ οί ίββ ρΓ0$β88ΐο 3.Γ6 βββίΐγ Γβοο^ηίζβΜβ. Ιοίιη Οβτηβδ- 

οβηβ’β ίΓββίΐδβ άβ βάβ οΜΗοάοχα βαΓβΙγ οοουρίββ ίίιβ βΓ8ί ρΐβββ αιηοη^ 

ίίιβπι βΐΐ: Ρββΐΐηβ ηοί οηΐγ ίοΐΐοννδ ίΗβ οοηίβηίδ οί ίΚίβ ννοΛ βίοββΐγ, 

1>ιιί .1ιβ οίίβη ςαοίββ ρηββη^ββ \νοΓά βγ \νθΓά. Αβ Γβ^ητάβ ίίιβ ίΓίηίίβπαη 

ςαββίίοη, Ογπΐ οί ΑΙβχηηάπΒΐ ίβ οΐινίοαδίγ ρΓβδβηί \νίί!ι Μβ άβ ΤΓίηίίαΙβ. 

ΟίΗβΓ ΡβίίιβΓΒ οοοιιγ οοοββίοηβΐΐγ: β.§. Β&βίΐ, ΟΓβ^οΓγ οί Νηζίηηζυβ, βίο. 
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1 Τον σοφωτάτον καί ύπερτίμον κυρ Κωνσταντίνου τον Ψελλοϋ 
εκθεσις πίστεως έκδοθεΐσα τφ βασιλεϊ κνρώ Κωνσταντίνω τω Μονομαχώ 

προς έλεγχον των διαβαλλόντων αυτόν. 

1. Πιστεύω εις Πατέρα και Υιόν καί άγιον Πνεύμα, την αγίαν τριάδα και 
δμοούσιον, την διαιρετήν μεν τοϊς προσώποις αδιαίρετον δε τη ουσία καί τη 

Γ θεότητι, έξ ής | πάντα τα όντα ύφέστηκε και όσα έν σωματικαϊς τάξεσι. 
2. Πιστεύω καί ομολογώ τρία πρόσωπα τρεις ύποστάσεις, αρχήν δε 

5 μίαν και κυριότητα, άναρχον άτελεύτητον άιδιον και αιώνιον. και αναθεματίζω 
Σαβέλλιον τον είς έν πρόσωπον τα τρία συστέλλοντας καί ”Αρειον τον την μίαν 
θεότητα φύσεσι τρισί χατατέμνοντα. | 

2 3. Πιστεύω έκ του Πατρός τον Υιόν γεννηθήναι καί τό Πνεύμα έκπο~ 

ρευθήναι χρόνων καί αιώνων επέκεινα. 
10 4. Πιστεύω ότι δ Πατήρ έστιν αίτιος τού ΥΙού φοσικώς' καί ότι δ Υιός 

τελεία νπόστασίς έστι, τής πατρικής αχώριστος ύποστάσεως* καί ότι τό Πνεύμα 
2ν τό άγιον, τό εκ τού Πατρός έκπορενόμενον, καί Υίώ συμπροσκυνεϊται \ καί 

συνδοξίίζεται, άχώριστον δν καί άνεκφοίτητον Πατρός καί Υιού. 
5. Πιστεύω καί ομολογώ πάσης ουσίας έξηρημένην είναι την νπέρχρονον 

15 τριάδα καί όμοούσιον, άσυγχύτως ένουμένην καί άδιαστάτως διαιρουμένην 
μίαν ουσίαν καί τρεις υποστάσεις9 τελείαν έξ αρχής καί μηδενί προσώπω έλ- 

λείπουσαν. άμα γάρ Πατήρ Υιός καί Πνεύμα άγιον. | 
3 6. Πιστεύω επ’ εσχάτων των χρόνων} ήτοι έπί των χρόνων Ανγούστου 
Καίσαρος9 κατά τό ,εφ' έτος, άνθρωπον γενέσθαι τον ένα τής άγιας τριάδος 

20 ήτοι τόν μονογενή Υίόν τού Πατρός· καί των μέν πατρικών κόλπων μή άπο- 

φοιτήσαι, διά δέ την εμήν αμαρτίαν — έμή γάρ ή τού προπάτορας — κλΐναι 

ΟΟϋ.: ΙιΒίΐΓ. $Γ. ΙιΙΧ 8=1ι 12 8. ΐη πΐ8Γ&. Ι&Ιΐηβ 'υηυβ βχ Ορ&βοοππη θγτο- 

πϋυ&’ Ιι 18 αϊσχάτων I* 19 ΐη πιογ£. πεντακισχιλιοστφ πεντακοσιοστφ Ιι 3.ΙΒ. 

5 πιστεύομε»..· είς ένα Θεόν, μίαν αρχήν, άναρχον Ιοϊι. ϋαΐΏ. ίίά. ογΙΙι. 1, 8 (ΡΟ 
94, 8081)); άναρχος, ατελεύτητος, αΙώνιός τε καί άίδιος ϊά. χΐήά. 1, 2 (ΡΟ 94, 792ο) 
10 αίτιον μέν φυσικόν, ό πατήρ... Ιοϊι. Οαιη. ίίά. ογΟι. 1,8 (ΡΟ 94, 8205) 12 τό δέ 
Πνεύμα... έκ τον Πατρός έκπορενθήναι κτλ. Βα&ϊΙ βρ. 125 (II 34, 32 8. ΟοιιτΙοηηβ) 
13 (Πνεύμα) άνεκφοίτητον πατρός καί νίοϋ ΐά. ίΜά. 1, 8 (ΡΟ 94, 821ο) 14 οί. Ιοϊι. 
ϋβαη. ίίά. ογΙΙι. 1, 8 (ΡΟ 94, 808(1 βί Ογτ. ίπη. ΡΟ 77, 11325) 15 5. οί. Ιοϊι. 
ϋβηη. ίίά. ογ15. 1,8 (ΡΟ 94, 809&) ηβοηοη €γτ. Ιπη. ΡΟ 77, 1132ο: ύποστάσεσι... 
άσυγχύτως ήνωμεναις καί άδιαστάτως διαιρονμέναις... είς πατέρα καί υίόν καI άγιον πνεύμα 
20 8. οί. Ιοϊι. 1, 18 ό ών είς τόν κόλπον τον πατρός, Ιοοηπι νηΐάβ ΙηηάαΙιιηι, ρ1ηηί&τίβπι 
βχρίίοαίηιη (ΐΑΐηρβ β.ν. κόλπος 4) 
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τούς ουρανούς καί καταβήναι, καί την τής θεότητος ψύαιν μή άλλοιώσαντα 
άνθρωπον γενέσθαι τέλειον. | 

3ν 7. Πιστεύω έκ των άχράντων αιμάτων τής άγιας καί άειπαρθένου Μαρίας 
25 τον Υιόν τοϋ Θεοϋ σωματωθήναι και Κύριον ημών* καί προελθεϊν έκ τής εκείνης 

νηδύος ύπόστασιν μίαν έκ δύο σύνθετον φύσεων, εί γάρ καί άνθρωπός έστι καί 
Θεός, άλλ έν πέφνκε πρόσωπον, έν δνσί φύσεσι γνωριζόμενον. 

4 8, Πιστεύω άτι άτρέπτως και άναλλοιώτως ήνώθη\σαν αί φύσεις, καί 
άτι έκ δύο φύσεων τελείων ή ένωσις γέγονεν, ονχ άτι αί δύο φύσεις μίαν συν- 

30 θετόν άπετέλεσαν φύσιν, άλλ* άτι ήνώθησαν άλλήλαις εις μίαν ύπόστασιν σύν¬ 

θετον τοϋ ΥΙοϋ τοϋ Θεοϋ, και άναθεματίζω Νεστόριον τον εις δύο υιούς τόν 
ένα κατατέμνοντα και Εύτυχή καί Σεβήρον τούς σύγχυσιν των σννελθουσών 
δύο φύσεων δογματίζοντας. | 

4ν 9. Πιστεύω καί ομολογώ την άγίαν Θεομήτορα Μαρίαν άνεν άνδρός 
35 σύλλαβε ιν τόν Κύριαν ημών Ίησοϋν Χριστόν καί άνεν ώδίνων τεκεϊν. την αυτήν 

ομολογώ ύπερτέραν γενέσθαι τών Χερουβίμ καί άγιωτέραν των Σεραφίμ καί 
καθαρωτέραν πάσης γενετής φύσεως. 

10, Πιστεύω άτι κατά άλήθειαν έσαρκώθη δ Κύριος, καί ον κατά φόντα- 
$ σίαν, καί άτι έπείνησε | καί έδίψησε καί ήγωνίασε νόμφ σώματος, καί δτι 

40 θνητός δ αυτός καί αθάνατος ήν, δρατός καί άόρατος, περιγραπτός καί απερί¬ 

γραπτος, και δτι είς ήν και δ αυτός δ καί τά θεία καί τά ανθρώπινα ένεργών, 

11, Πιστεύω δτι άλλο έστίν ουσία καί άλλο ύπόστασις, ή μέν γάρ ούσία 
5ν τό περιεκτικόν είδος σημαίνει \ τών υποστάσεων, οϊον Θεάς άνθρωπος, ή 

δ* ύπόστασις τό πρόσωπον δηλοϊ, Πατέρα Υιόν καί Πνεύμα άγιον, μίαν οϋν 
45 ύπόστασιν φαμεν σεσαρκώσθαι τής θείας ούσίας ήτοι τόν Υιόν, άλλ’ ονκ αυτήν 

τήν ουσίαν. 
12, Πιστεύω και δμολογώ τήν μέν αγίαν τριάδα έν τρισι προσώποις καί 

μιφ φύσει χαρακτηρίζεσθαι, τόν δε σαρκωθέντα Κύριον έν ένι προσώπω καί 
4 δνσί γινώσκεσθαι ) φύσεσι· καί, ϊνα συντόμως εϊπω, πιστεύω, οίς προκατήγ- 

60 γειλαν οί προφήται, οίς είσηγήσαντο οί απόστολοι, οίς έν ταϊς επτά συνόδοις 
οί πατέρες ώρίσαντο, επί τρισι προσώποις βεβάπτισμαΓ σύμφνρος γεγονώς τώ 

39 έπείνησε ΙιΡε έπίνησε Ιι*® 41 και2 1>1α.ιη. 

24 8. τά τής άγιας άειπαρθένου καθαρά καί άμώμητα αίματα Ιθ6. Οαιη. ίίά. ογ16. 
4, 13 {ΡΟ 94, 1140ο) (ϋγτ. ίπη. ΡΟ 77, 1152α 29 88. όρώμεν δτι δύο φύσεις συνήλ¬ 

θαν άλλήλαις καθ* ένωαιν άδιάσπαστον άσνγχντως άτρέπτως ϋγτ. βρ. 45 (153, 8 3ο6\70γ£ζ) 
3488. Ιοίι. Οαηα. ίϊά. ογ16. 4,14 (ΡΟ 94, 11576) 36 8. Ιο6. Οαηα. Ιιοιη. I ηαϋν. 
ΒΜΥ 9 40. περιγραπτόν σώματι, άπερίγραπτον πνεύματι Ογ6£. Ναζ. βρ. 101 (ΡΟ 37, 
1776) 428. ή μέν ούσία τό κοινόν καί περιεκτικόν είδος ύποστάσεων σημαίνει Ιο6. 
Οαοα. ίίά. ογ16. 3, 4 {ΡΘ94, 997α) 
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όμοιώματι του θανάτου Χρίστου τρις καταδύς είς τό ϋδοιρ, συμμέτοχος και τής 
άναστάσεως αϋθις άναδύς. | 

13* Πιστεύω καί ομολογώ την έκ νεκρών έγερσιν του Χρίστου, την είς 
55 ούρανούς μετά τοϋ σώματος άνοδον, την μετά του Πατρός καί του Πνεύματος 

συνεδρίαν, την δευτέραν αύτοϋ παρουσίαν, τό άδέκαστον καί φριχτόν δικαστη¬ 

ρίων, τήν τών δικαίων άπόλαυσιν καί (την) των αμαρτωλών κόλασιν. 
14* Προσκυνώ καί λατρεύω τή είκόνι τοϋ σαρκωθέντος Υίοϋ τοϋ Θεού, 

7 τω τύπω | τον σώματος τής άγιας αύτοϋ μητρός, ταις διά χρωμάτων μορφαϊς 
60 τών άπ αϊώνος εναρεστησάντων αύτώ, ούκ έμμένων αύταϊς ταϊς όκιαις, άλλΛ 

είς τό πρωτότυπον άναφέρων τήν ομοιότητα. 

ΑΝΤΟΝΙΟ ΟΑΕΖΥΑ . 

57 ϊηββηιί 

•» 
4 .... 

. 56 άβ άυοϋυΒ αάνβηΐΐΐϊυβ ΙιΐδΙίη. I αρ. 52, 3 (ΡΟ 6, 404(1) 58 πρρσχννήσωμεν 
καί λατρενσωμεν μόνω τφ κτίστη Ιοίι. Ο&ηι. ίπια@. 3, 41 (ΡΟ. 04,, 1357α) , 



ΕΝΔΕΙΞΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΙΝ 
ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ 

«Χαϊρε τύραννον. άτιάνθρωπον έκβαλονσα τής αρχής» 

*Η πατρότης χαΐ ή χρονολόγησις του περίλαμπρου καί βαθύτατα συγ- 

κινοΰντος τό δρθόδοξον Εκκλησίασμα/Ακαθίστου ύμνου άπετέλεσε πρόβλημα 
ήδη άπό των βυζαντινών χρόνων1 καί εξηκολούθησε νά άπσσχολή τούς ερευ- 

νητάς από της Εποχής τής Αναγεννήσεως μέχρι σήμερον. Έπροταθησαν τά 

1. Θεόδωρος ο Σκουταριώτη; (ΙΓ' αΐ.) αποδίδει τούς οίκους είς τάν πατριάρ¬ 
χην, Σέργιον. Σύνοψις Χρονική εκδ. Κ. Σάθα, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τ. 7, *Εν 
Βενετίςΐ’-'Έν Παρισίοις 1894, ό. 109. Είς τόν κώδικα άρ. ,41 ιής μονής Βλαταίων, 
φυλ. 193 υπάρχει σημείωμα, ςδανος τό περιεχόμενογ κατά τόν Σωφρόνιον Εΰ- 
στρατιάδην, πρ. ΛεΟντοπόλεως, Κατάλογος των έν τή μονή Βλατέων (τσαούς- 
μοναστήρι) άποκειμένων κωδίκων, Έν Θεσσαλονίκη 1918, Εχει ως έξης: «οδτοι οί 
θείοι οίκοι είσιν <5ς τινες λέγουσι Σέργιου του τηνικαντα τόν... Κωνσταντινουπόλεως' 
άλλοι τον θείου Ρωμανού (διακόνου) τον μελφδον». Τήν γραφήν ναύτην αποδέχονται 
καί οί Ο. Επιογειι, ΗγιηηοβΓΕρ1ιί 6γζΕηΙΐηί έν έοΐιοδ ά’Οηοηί, τ. 21 (1922), 
σ. 260-261 καί Ε. ΑΛΓβΠββζ, ΤΒβ « ΑΙςεΙΜβΙοβ». Α 8ΐΐιά7 ϊη Λβ 6γζΕηίΐηβ 
Β^ηιηο^Γαρΐΐ7 έν ϋιΐιηΒ&Γίοη ΟεΙεβ Ραροτε, τ. 9-10 (1966), σ. 151. Τό αύτό ση¬ 
μείωμα κατά τόν Π. Π α π α γε ω ρ γ ί ου, Ή έν Θεσσαλονίκη μόνη των Βλατοίων 
καί τά μετόχια αΰτής, έν Β^ΖΕηΗηί&οΙιβ Ζεΐΐδοΐιπί^ 'τ. 8 ( 1899), σ. 406, εχει ώς' 
ακολούθως : «ούτοι οί θειοι οίκοι ούκ είσίν ώς τινες λέγουσιν αεργίου τον τηνικαντα 
τόν θρόνον κο(σμοΰντος) Κ&ϊσταντινονπόλεως άλλα του θείου ρωμαζνοϋ 5ς έτιεχαλεϊτοΐ) 
μελφδάζ». Πάντες οί ανωτέρω χρονολογούν τά σημείωμα είς τόν ΙΓ' αίωνα, ένφ ό 
Ν. Τ ω μ α δ ά κ η ς, *Η Ακάθιστος εορτή καί ή υμνολογία της, σ. 7 καί Ή βυζαν¬ 
τινή ύμνογραφία καί ποίησις, σ. 169 (πλήρη τά βιβλιογραφικά στοιχεία άμφοτερων 
των μελετών βλ. κατωτέρω, σ. 48,σημ. 2) δέχεται ότέ είναι ιού ΙΤ' αίώνος. Τά 
χειρόγραφα πάντως της μονής μέχρι τού. έτους 195,7 τούλάχιστον ήσαν απρόσιτα είς 
τάύς έρευνητάς, έναποκείμενα είς τήν μονήν των Ίβήρων, οπού μετεφέρθησαν πρός 
φύλαξιν άπό τής ένάρξεως τού δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, ώς βέβαιοί ό Μ. 
Κ ι ε Β α τά, Ε.4ρ6ΓίοΐΓ6 ά68 Βί6Πο11ΐ6ί}η65 οί ά68 0ΕΐΕΐο£η68 άβ πΐΕη\ΐ30πΐ5 
£Γ608*, ΡΕπε 1958,.σ. 206-207, Τό Συναξάριον (κατά τό Σάββατον-τής ε* έβδο- 
μάδος τής Τεσσαρακοστής ΡΟ, τ. 92, στ. 1352) παρέχει: μέγ τήν πληροφορίαν ότι 
διά την λύτρωσιν τής βασιλευούσης άπό τής πολιορκίας; τ&ν * Αβαρών τφ 626 «δ γ» 
μήν θεοφιλής τής Κωνσταντίνου λαός τή θεομήτορι τήν χάριν άφοσιούμενοι όλονύκτιον 
τόν ϋμνον καί άχάθιστον αότή έμελφδησαν ώς,ύτιέρ αυτών άγρυπνησάση καί ύτιερφυεϊ 
δυνάμει διαπραζαμένη τό κατά των έχθρών τράπαιον», αλλά δέν προσδιορίζει ούτε δνομα 
ποιητού ούτε ακριβή χρόνον συνθέσεως ταΰδμνου. 
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ονόματα Ρωμανού του μελψδοϋ, πατριάρχου Σέργιου, Γεωργίου Πισίδου, 

πατριάρχου Γερμανού Α', πατριάρχου Φωτίου τ} και όλιγώτερον επιφανών 
ποιητών η λογίων από του δευτέρου ήμίσεος του Δ' μέχρι των μέσων του 
Θ' αΐώνος μέ άνίσου άξίας επιχειρήματα. Και αϊ μέν ακρόταται χρονολο- 

γίαι, στεροΰμεναι σοβαρας Επιστημονικής βάσεως, οΰδένα σήμερον ευρίσκουν 
ΰποστηρικτήν1. Τήν λοιπήν επιχειρηματολογίαν, αναφερομένην εϊς την προσ- 

γραφήν του ύμνου εις τίνα των ανωτέρω μνημονευθέντων ΰμνογράφων ή 
λογίων άνδρών ή εϊς τήν χρονικήν τοποθέτησιν τούτου εντός περιόδου καλυ- 

πτοΰσης τοός Ϊ','Ζ' αΐώνας και Η' άρχόμενον, κρίνω περιττόν νά έπανα- 

λάβω ενταύθα, δεδομένου μάλιστα δτι πρόσφατον, άπηκριβωμένην Επισκό- 

πησιν τών κυριωτέρων δπόψεων παρέχει ό καθηγητής Ν. Τωμαδάκης2. 

Ή ϊδιχή μου προσπάθεια θά περιορισθή εϊς τήν διερεύνησιν του Εν 

1. Ούδείς πλέον συμμερίζεται τήν άποψιν τοΟ Κωνσταντίνου ΟΙκονό- 
μου τού Ιξ Οίκονόμων, Περί τής γνήσιας προφοράς τής Ελληνικής γλώσσης, 
Έν Πετρουπόλει 1830, σ. 677, άποδόντος τον ύμνον είς τάν « Άλεξανδρέα Άπολ- 
λινάριον». Τήν γνώμην ταύτην παλαιότερον είχον άποδεχύή καί άλλοι, ώς δ Επί¬ 
σκοπος Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ιωάννης, Ερμηνεία εϊς τάν "Ακάθιστον 
ύμνοι*, Έν "Αθήναις 1906, σ. 9. Ό Μ. Γεδεών, Πατριαρχικοί πίνακες, Έν 
Κωνσταντινουπόλει (1886 -1891), σ. 240, χρονολογεί τάν ύμνον εϊς τούς μετά τάν 
Ίουλιανάν χρόνους. "Ολως άβμσιμος Ελέγχεται καί ή θεωρία τού Α. Παπαδοπο ύ- 
λου-Κεραμέως, όοτις πφοέβαλεν ώς ποιητήν τάν πατριάρχην Φώτιον (πατρ, 
858-867, 877 -886) καί τάν φίλον καί συνεργάτην του χαρτοφύλακα τής μεγάλης 
Εκκλησίας Γεώργιον, άπά του Ετους 860 Επίσκοπον Νικομηδείας, ώς παρασχάν δέ 
τήν αφορμήν είς τήν σύνταξιν τού ύμνου γεγονός Εθεώρησε τήν ύπά τών Ρώς πολιορ¬ 
κίαν τής βασιλευούσης τφ 860. Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Ό * Ακάθι¬ 
στος ύμνος, οΐ Ρώς καί δ πατριάρχης Φώτιος, Έν "Αθήναις 1903, τού αυτού, 
"Η σημερινή θέσις τού περί Ακαθίστου ύμνου ζητήματος, Εν Βυζαντινά Χρονικά, 
τ. 15 (1908), σ. 357 - 383, τού αύτόύ, Πηγαί καί δάνεια τού ποιήσαντος τάν 
"Ακάθιστον ύμνον, Εν Βυξαντίς, τ. 1 (1909), σ. 517-540. Σύντομον άλλα κατατο¬ 
πιστικήν Επισκόπησιν τών περί τάν "Ακάθιστον ύμνον προβλημάτων μέχρι τού χρό¬ 
νου τής Εκδόσεως τής μελέτης του πορέχει δ Ο. έ πι 6 γ & υ, Ηγχηηο£Γ&ρ1ιί ϋγζαη- 
ίίηί έν έσΐιοε (ΓΟηοηΙ, τ. 21 (1922 ), σ. 259 - 263 είς τά λήμμα ΑοαΜπεΐι αιιοΙΟΓ. 

2. Ν. Τιομαδάκη, Ή "Ακάθιστος Εορτή καί ή υμνολογία της Εν Θρησκευ¬ 
τική καί "Ηθική "Εγκυκλοπαιδείφ, τ, Α', "Αθήναι 1962, στ. 1147 - 1164 καί αΰτο- 
τελώς έν Ν. Τωμαδάκη, Συλλάβων βυζαντινών μελετών καί κειμένων, τεύχ. Α', 
"Εν Άθήναις 1964, σ. 3*20 Ιδίφ δέ σ. 7-10, τού αύτού, *Η βυζαντινή ύμνο- 
γραφία και ποίησις ήτοι είσαγωγή είς τήν βυζαντινήν φιλολογίαν, τ. Β'8, "Αθήναι 
1965, σ. 153-181: "Ακάθιστος ύμνος καί Ρωμανός, Ενθα καί ή βιβλιογραφία. Βλ· 
ωσαύτως Η. Ο. Βοοίε, Κΐτεΐιε ιιηά Ιΐιεοΐοβίδοΐιε Ι,ίΙεΓ&ΙϋΓ ΐηι Βγζ&ηΐιηίδοΐιεη 
Κοπώ, Μηηοΐιεη 1959, σ. 427 -428. Μέ τά πρόβλημα ήσχολήθη προοφάτως καί δ 
]. Κ,εΙιοΓίε είς δύο μελέτας; Όογ Ηγπιηηδ "Ακάθιστος Εν Ργ. ΑΙΠιείτη, 
Οοεοΐιΐοΐιΐο άβΓ Ηαηαοη, τ. V, ΒείΊΐη 1962, σ. 378 - 389 καί Ηγιηηο9 ΑΙε&ΙΒιβΙοβ, 
Είηβ Εηΐ£6£ηυη£ Εν Ργ. ΛΗΒοιτα-ΚηΟι Βΐΐβΐιΐ, Βίο Ατ&ϋοΓ 1η άβΓ 
αΐΐοη \νε1ί, τ. 11, Βοι-Βη 1965, σ. 614-623. 

8-12-1966 
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τφ ενατφ (I) οΐκφ στίχου «Χαϊρε τύραννον άπάνθρωπον έχβαλοϋσα τής άρ~ 

χής», δστις, νομίζω, προσφέρει στοιχεία διά μίαν Ακριβεστέραν χρονολογικήν 
τοποθέτησιν του ύμνου. Ό στίχος εΐλκυσε τήν προσοχήν χαΐ παλαιοτέρων 
ίρευνητών, οΐτινες είς τόν τΰραννον διεΐδον, τινές μέν τόν αύτοκράτόρα Ίου* 

λιανόν (361 - 363) \ τινές δέ τόν Φωκάν (602 - 610) *, άλλοι τόν Ήρώδην *, 

έτεροι τόν Σατανάν4 καί τελευταίως τόν βασιλέα των Περσών Χοσρόην Β'*. 

ΕΙς τήν Ανεύρεσιν τής τυχόν Ινταΰθα υποκρυπτομένης Ιστορικής 
προσωπικότητος άναγκαίαν προϋπόθεσιν Αποτελεί, νομίζω, ή έξακρίβωσις τής 
σημασίας τής λέξεως «τύραννος» έν τή βυζαντινή πολιτική όρολογίφ. ΟΙ 
μνημονενθέντες ερευνηταί, οΐτινες διετΰπωσαν τάς προεκτεθείσας Απόψεις, 

ήγνόησαν τήν πλευράν ταΰτην. ΟΙ πλεΐστοι κατέφυγον είς έκκλησιαστικούς 
ΰμνονς ή άλλα Ανάλογα τής έκκλησιαστικής γραμματείας κείμενα — δπου 
δμως ή μνεία τής λέξεως τύραννος δεν είναι συνήθης — είς τά όποια προσε- 

πάθησαν νά ευρουν σκέψεις ή υπαινιγμούς *, άναλόγους με τό περιεχόμενον 
του Απασχολούντο; ήμάς στίχου. 

Ή λέξις τύραννος» τνραννίς εις τήν Αρχαίαν Ιλληνικήν γραμματείαν 
δηλοΐ μορφήν πολιτεύματος, δπερ δμως κατά τούς κλασσικούς χρόνους απο- 

δοκιμάζεται υπό τής κοινής Ιλληνιχής συνειδήσεως. Φιλολογικά! και Ιπιγρα- 

φικαι μαρτυρίαι καθιστούν είς ήμάς γνωστό νομοθετικό μέτρα των κατ* Ιδίαν 

1. Μ. Γεδεών, Πατριαρχικοί Πίνακες, Έν Κωνσταντινουπόλει (1885 -1890), 
σ. 240, Επισκόπου Γόριυνος και Μβγαλοπόλεως Ί ω ά ν ν ο υ, Ερμηνεία είς τόν "Ακά¬ 
θιστον ύμνον1 2 3 4 * 6, "Εν Άθήναις 1906, σ. 10, 60. "Ο Π. Ρ. Κτγρία 1εΐ6νίοζ, Πβ 
Ιιγιηπΐ Αεαΐΐιίεΐϊ αυοίοτο έν Βγζαπίϊηϊ&εΐιε ΖοΐΙεςδπίτ, τ. 18 ( 1909), σ. 376, 
σημ. 1 θεωρεί δτι δυνατόν νά νοήται ένταύθα δ Ίουλιανός. 

2. Ό Α. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Ό "Ακάθιστος ύμνος, οΐ Ρώς 
χλπ. (1903 ), σ. 26 γράφει: « Έν δέ τφ στίχφ «χαϊρε τύραννον Απάνθρωπο*...» έζη- 
τήθη δ πρδ τού "Ηρακλείου τυραννιχώς βασίλεύσας Φωκάς.··». 

3. Πρώην Λεοντοπόλεως Σωφρονίου, Ρωμανός δ μελφδός καί ή "Ακάθι¬ 
στος έν Γρηγόριος ό Παλαμάς, τ. 1 11917 ), σ. 642-643. 

4. Α. Παηαδοπούλου-Κεραμεως, "Ο "Ακάθιστος ύμνος κλπ. {1903), 
σ. 26, Π λ. Σταματάκη, "Εκκλησιαστική ή βυζαντινή ύμνογραφία καί Αναλυ¬ 
τική έρμηνεία τού "Ακαθίστου ύμνου, "Εν "Αθήναις 1940, σ. 94. 

6. I. Ε-θΙιογΙε, Όθγ Ηγπιηυδ "Ακάθιστος, ένθ* άνωτ., σ. 384-388, καί 
του αϊτού, Ηγιπαοδ Αΐταΐΐιΐεΐοε, Είπε Εηΐ£6£ηυπ£, ϊνθ" άνωτ., σ. 520 - 622. 
Τός Απόψεις τούτου συζηιώ κατωτέρω, σ. 62 Ιπ. 

6. Παραδειγματικής Αναφέρω τόνπρ. Λεοντοπόλεως Σωφρόνιον, ένθ"άνωτ., 
σ. 642 - 643, δστις έπικαλεΐται έκ ταΟ ύμνου τών Χριστουγέννων τού Ρωμανού τόν 
στίχον : * Ηρώδην πάλιν πώς διεφύγετε τάν άντί Βεσμών φόβον έμτινέοντα; ( δ σιίχος είς 
τήν έκδοσιν των Ρ. Μ α α 6 - Ο. Α. Τ γ γ· ρ α η ί 5, ΒαηοΙί Κοαιαπί ΐϋοΐοάί εαηίίεα, 
οαηϋεα £οαυίηα, Οχίοπά 1963: * Ηρώδην πάλιν πώς διελάθετε τάν άντί θεσμών φόνους 
έμπνάοντα;), διά νό ύ.τοστηριξη δτι καί είς τάν στίχον τούτον τού "Ακαθίστου διό 
τού « τύραννος » νοείται 6 "Ηρώδης, 

επετηρις εταιρείας βυςαντινον ςποταον *Ε«ος αε' 4 
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πόλεων κατά των τυράννων άφ* ενός καί τάς τιμητικάς διακρίσεις υπέρ των 
συμβαλόντων εϊς ιήν πτώσιν τής χυραννίδος άφ* Ιιέρου. Θεωρητικήν θεμε- 

λίωσιν τής μεταξύ τυράννου καί βυσιλέως διακρίσεως εχάραξεν ό Σωκράτης, 
καθ’ 3 παραδίδει ό Ξενοφών, Απομνημονεύματα Δ' 6. 12: «Βασιλείαν δέ 
καί τυραννίδα άρχάς μεν άμφοτέρας ηγείτο είναι, διαφέρειν δέ άλλήλων ένόμιζε. 

την ,μέν γάρ έκόντων τε των ανθρώπων καί κατά νόμους των πόλεων αρχήν 
βασιλείαν ηγείτο, την δέ σκόντων τε καί μη κατά νόμους, άλλ9 όπως ό αρχών 
βονλοιτο, τυραννίδα». «Παρέκβασιν» άπό τής βασιλείας κρίνει τήν τυραν¬ 

νίδα καί ό θεωρητικός ερευνητής τών πολιτευμάτων τής άρχαιότητος Αρι¬ 

στοτέλης, δστις έπανειλημμένως εΐς τά έργα του αναλύει, περισσότερον όμως 
άπό φιλοσοφικοπολιτικής καί δλιγώτερον άπό νομικής σκοπιάς τά στοιχεία 
τής τυραννίδος, ών τά πλέον χαρακτηριστικά θεωρεί: τήν δσκησιν τής 
Ιξουσίας ούχί ε!ς όφελος τών ΰπηκόων, τήν άκουσίαν ύποταγήν τών άρχομέ- 

νων καί τήν άδιαφορίαν καί περιφρόνησιν του τυράννου προς τον νόμον. 

Τήν ιδίαν αποστροφήν κατά του τυράννου εκφράζουν καί οϊ βυζαντι¬ 

νοί συγγραφείς καί δή ο! ιστοριογράφοι, στενώς συνδεόμενοι μέ τά κλασσικά 
πρότυπά των* ό όρος όμως εχει προσλάβει ίδιον περιεχόμενον. Διά τούς 
συγγραφείς τής πρωίμου καί του πρώτου ήμίσεος τής μέσης βυζαντινής 
περιόδου, ό τύραννος είναι κύριος του θρόνου, άδιαφόρως του τρόπου, δι’οΰ 
επέτυχε τήν άνοδον εΐς αύτόν. Ουδεμίαν έπίδρασιν ασκεί, 8ν διεδέχθη νομί* 

μως τόν προκάτοχον αύτοκράτορα ή Ιπεβλήθη διά στρατιωτικής ή πολιτικής 
έπαναστάσεως. Ή τήρησις τών κεκανονισμένων τύπων τής άναγορεΰσεως 

καί τό γεγονός ότι ήδυνήθη νά στερεωθή εΐς τήν άρχήν είναι άρκετόν διά 
τούς Βυζαντινούς νά αναγνωρίσουν εΐς αύτόν τήν νόμιμον κατοχήν τής εξου¬ 

σίας. Ή διαφορά μεταξύ τυράννου καί βασιλέως έγκειται ούχί εΐς τόν τρό¬ 

πον κτήσεως τής εξουσίας άλλ’ εΐς τόν τρόπον άσκήσεως αύτής. Διά τούς 
Βυζαντινούς μέχρι καί τού Θ' αΐώνος τύραννος είναι δ κυβερνών ούχί κατά 
τό δίκαιον καί τήν ήθικήν άλλα κατά τήν Ιδίαν αυτού άνεξέλεγκτον κρίσιν 
καί καταφεύγων εις βίαια, σκληρά, άπάνθρωπα, άλογα μέσα έπιβολής τής 
κυριαρχίας του καί ούχί εΐς σώςρρονα, χρηστήν καί δικαίαν διοίκησιν1. Ό 
Συνέσιος, άνήρ άνήχων εΐς τόν πνευματικόν κύκλον τού αρχαίου κόσμου, εΐς 
τόν περίφημον περί Βασιλείας λόγον του άναλύει τήν μεταξύ βασιλείας καί 
τυραννίδος πολιτικήν διαφοράν καί χαράσσει τά όρια, τά δποΐα δεν επιτρέ¬ 

πεται νά ύπερβή δ καλός μονάρχης : «βασιλείς δ έ τ ν ρ αν νί ς πα¬ 

ροικεί, καί μ ά λα άγχίθνρος, καθάπερ άνδρείρ. μέν θρασύτης, έλεν- 

θεριότητι δέ άσωτία... μή τοίνυν άλλην, άλλα την βασιλείας νόσον, 

1. Τήν άντίληψιν ιαύτην άπηχεϊ καί ή φράσις τοΰ Θεοφάνους, σ. 41Β]β (περί 
τοΟ Κωνσταντίνου Ε') «τυραννικός καί ούκέννόμως τ φ κράτει 
χρησάμενος». 



"Ενδειξις διά την χρονολόγησιν τού Ακαθίστου Ύμνου 51 

τυραννίδα, δει δ ιθ ί τ ε κ α I δ ι αγ ίν ω σ κ ε, χαρακτήρσι 
τ ο ϊς τεθεϊσιν ύπό τον λόγον χρώμενοζ' μ ε γ ί σ τ φ δ έ, 

δ τ ί βασιλέως μ έν ε σ τ ί τρόπος δ νόμος, τυράννου δ έ 
ό τρόπος νόμος»1 2· 

Τό πολιτικώς διάφορον περιεχόμενον των δύο εννοιών ύπαινίσσονται 
κατ* έπανάληψιν καί οί βυζαντινοί ιστοριογράφοι, Σχυλ, · Κεδρ. II 6ΐ623 : 

[δ Ζήνων] έπάνεισιν επί τό Βυζάντιον (£τ. 476) μετά χειρός βασιλικής καί 
πά?>ιν τής τυραννίδος Επιλαμβάνεται (ού γάρ λέγω βασιλείας), Ζα>- 

ναρας III 128δ: Ζήνων ουχ ως βασιλεύς την αρχήν άνύων άλλ* ώς &ντι· 
κρνς τύραννος *. Ζωναρά; III 2657: πατά τό δεύτερον έτος τής τ υ ρ α ν- 

νΐδος αύτον (δο. Κωνσταντίνου Ε') (ού γάρ φαίην άν βασιλείας). 

Γεώρ. Μον. II 78212: ΕπεΙ οΰν τής βασιλείου άρχής μάλλον δε τ υ ρ α ν- 

νίδος (δο. Λέοντος Ε'). 

Είναι άληθές δτι από του Θ' αιώνος παρατηρείται εις τούς χρονογρά¬ 

φους ποιά τις εκτροπή εκ των ανωτέρω διαγραφέντων πλαισίων* ό ορος 
άρχίζει νά χρησιμοποιήται προς δήλωσιν καί των ήγεμόνων Εκείνων, οϊτινες 
είς σοβαρώτατον τομέα τής εσωτερικής πολιτικής — πρόκειται περί τής εκκλη¬ 

σιαστικής, ενίοτε δέ και τής οικονομικής — έκαΐνοτόμησαν καί ήκολούθησαν 
γραμμήν αντίθετον προς τήν ύπό του λαοΰ παραδεδεγμένην. Ούτως, οί συν¬ 

τηρητικοί χρονογράφοι, άποδοκιμάζοντες τήν είκονομαχικήν πολιτικήν του 
Δέοντος Γ' καί Κωνσταντίνου Ε', χρησιμοποιούν σωρείαν υβριστικών εκφρά¬ 

σεων3 καί σποραδικώς τον όρον τύραννος4, Ό σύγχρονος χρονογράφος μονα¬ 

χός Θεοφάνης καταφέρεται βιαίως εναντίον τού αύιοκράτορος Νικηφόρου Α', 

πλήξαντος διά των δημοσιονομικών του μέτρων καί τα οικονομικά συμφέ¬ 

ροντα τής Εκκλησίας5 καί παρασυρόμενος ύπό τού φανατισμού του δεν διστά¬ 

ζει νά άποκαλέση τον πεφωτισμένον οικονομολόγον ήγεμόνα «τύραννον*6, 

1. Συνεσίου είς ιόν αύτοκράτορα περί βασιλείας έκδ. Ν. Τβτζαβίιί, 5γ- 

η63ΐί 0γΓ6Π6ΐ]5Ϊδ ορυδουΐα, τ. II, Κοπιαε 1944 § 6, 

2. Ενταύθα φαίνεται ύπάρχουσα κοινή πηγή Ζωναρά καί Σκυλίτζη. 
3. Βλ, κατωτέρω σ. 58 · 60 τήν άναγραφήν δλων των συναφών χωρίων. 

4. Θεοφάνης 409ι8ι 4129ι Γεώρ. Μον, II 74Ι16, Λ. Γραμμ 176ιδ 17624· ^ίκυλ. - 

Κεδρ, I 798, Ζωναρά; III 2643, Μανασσής στίχ. 4225, Θ*όδ. Σκουταρ. 1 ^ 1*2, Γ21ί4 

(Λέων Γ').—Γ. Μον. II 7ο4Χ, 76010, 7647, Λ. Γρπμμ. 18419, 18423. 1856> Ζωνα- 

ράς III 26716, 2718, 2778, 27717ι Μιχ. Γλυκ. 5221( θεόδ. Σκυυτ. 12497. 

5. Βλ. Αίκ. Χριστοφιλοπούλου, *Η οικονομική καί δημοσιονομική 
πολιτική του αύτοκράιορος Νικηφόρου Α' έν ΕΙς μνήμην Κ. Άμάντου, * Αθήνα* 

1960, σ. 413 -431. 

6. Θεοφάνης 47618, 4779, 4783, 479!. Μεταγενέστεροι χρονογράφοι επαναλαμ¬ 

βάνουν τήν παρά θεοφάνει 4783 φράσιν «χθες μέν δοϋλον ( 50- τής αΰιοκρατείρας 
ΕΙρήνης ) έπίορκον, σήμερον δέ,„ τύραννον» ( Σκυλ. - Κεδρ. II 30η — Λ. Γραμμ. 201*4 )* 

παρά Σκυλ. - Κεδρ. II 3719 «άπό τον πρώτον έτους τής αύτον τυραννίδος*. 
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Ινφ δ νηφαλιώτερον κρίνων τά πράγματα μεταγενέστερος Ζωναράς περιο¬ 

ρίζεται εϊς χαρακτηρισμούς συναφείς μέ τήν διαχείρισιν του δημοσίου 
χρήματος *. 

Ο! χρονογράφοι τής υστέρας περιόδου χρησιμοποιούν τον δρον τύραν¬ 

νος προς δήλωσιν τών άνταπαιτητών τού θρόνου είτε επέτυχον τού σκοπού 
των εϊτε δχι και ανεξαρτήτως τού χρόνου, εϊς δν ανήκει ή δράσις έκαστου2. 

Κατά τήν πρώιμον και έν μέρει τήν μέσην περίοδον οί άκολουθονντες τό 
δημωδέστερον τυπικόν βυζαντινοί χρονογράφοι πρός δήλωσιν τού απόπειρα* 

θέντος αλλά μή δυνηθέντος νά καταλάβη τόν θρόνον άνταπαιτητοΰ συνηθί¬ 

ζουν τήν χρήσιν τού δρου άντάρτης3. 

Συμφώνως πρός τήν ανωτέρω θεωρητικήν θεμελίωσιν δ τύραννος έν 
τφ στίχφ του "Ακαθίστου "Υμνου δφείλει νά είναι ήγεμών, δστίς εξετράπη 
τής δρθής δδοΰ και ήκολοΰθησεν αυταρχικόν, βίαιον, άδικον καί σκληρόν 

1. Ζωναράς III 30310: φιλοχρηματώτατος λίαν; άπληστάτατος καΐάπιστότατος. 

2. Ζωναράς III, σ. 1361*: τυραννις Λογγίνου (επί Αναστασίου Α’)' 
137x4: ΒιταλιανοΟ (επί * Αναστασίου Α')' 25918 : Δέοντος Γ*' 2657: Κωνσταντίνου 
Ε#' 3403 , 3444 : Θωμά (Ιτ. 820-823)* 45816 : Κωνσταντίνον τού δουκάς (έτ. 913)* 
468, 497 : Νικηφόρου Β' Φωκά* τύραννος 5Ο4, 50$: Ίουλιανός' 13013: Βασιλί¬ 
σκος ( = τυραννήσας)" 2642 : Λέων Γ'* 26716, 2713ι 2779, 2778.χ7: Κωνσταν¬ 
τίνος Ε'· 34δ19, 3462: Θωμάς. — Θεόδωρος Σκουταριώτης* οΰτος χρησιμο¬ 

ποιεί κυρίως τό ρήμα τ υ ρ α ν ν ώ περί τών επαναστατών, Μαξίμου (έτ. 383, σ. 662 β), 
Ευγενίου (έτ. 392, σ. 66x5), Ίωάννου (Ιτ. 423, σ. 7413), Μαξιμιανου (έτ. 465, 
σ. 83), Βασιλίσκου (Ιτ. 476-476, σ. 87), Δέοντος Γ' (σ. 1203χ ), Θωμά (σ. 1293ο, 
13219), δλιγώτερον δέ τούς δρους τύραννος ( σ. 12134. 122913.89: Λέων Γ', 124 97 : 
Κωνσταντίνος Ε') καί τυραννις (σ. 12Ι4: Λέων Γ'* σ. 130: Βαρδάνης έτ. 803* 
σ. 158: Βάρδας Σκληρός, Βάρδας Φωκάς έπί Βασιλείου Β')· — Μανασσής* ό δρος 
τύραννος περί άνταπαιτητών: στ. 2454 (επί Γρατιανου Α'), 2461, 2464 (τού 
Ευγενίου, Ιτ. 392), 2527 (Μαξίμου, περί τό 410), 3845, 3855 (Μιξιζίου, έτ, 668). 
"Ο πατριάρχη; Νικηφόρος (ΐ 829) εϊς τήν 'ίοτορίαν του χρησιμοποιεί τόν δρον 
τυραννις πρός δήλωσιν συνωμοσίας ή άποτυχούσης έπαναστάσεως κατά τού νομί¬ 
μου ήγεμόνος, τυραννις Άρταβάσδου Ιτ. 742-743 (σ. 69^, 60χ), πατρικίου Σισιν- 
νίον, σ. 62χ7 ( κατά Κωνσταντίνου Ε' )· 

3. Πασχ. Χρον. 62219 : ή άγία ΕΙρήνη, ήτις ήν κτισθεϊσα ύπό "Ιλλου του *Ιααύρου 
τον άντ άρτου Ζήνεονος τοΰ βασιλέως· Ιωάννης Αντιόχειας έν Ηοπηβδ, τ. 6 
(1872), σ. 372 : βίσήλθεν ό Λεάντιος ό άντάρτης μόνος διά ’ίλλον έν 9Αντηχείς, καί 
έβααίλενσεν έν 9Αντηχείς τη μεγάλη, άντάρτης ών (έτ. 484)' Θεοφ. 28996: ό δέ 
τύραννος ( 60. Φωκάς ) 9 Αλέξανδρον τδν συν αντάρτην αύτοΰ' Θεοφ. 38527 : οί δέ 
άντάρται (βο. κατά τοϋ * Αναστασίου Β') άναβαλόντες καί σνγκινήσαντες δλον τό 
θέμα τοϋ 9Οφικίου' Λέων Γραμμ. 179 : δ έπί Δέοντος Γ' πατρίκιος καί στρατηγός 
Παύλος τούς έν Σικελίρ έπαναστατήσαντας Βασίλειον καί τούς λοιπούς άρχοντας άπβ- 
κεφάλισεν ώς άντάρτας'Ρτ. Ουηιοηΐ, ΑηοοάοΙα Βηιχοΐΐοηκΐβ 1. Οίιτοπΐςυοδ 
Ιιγζ&ηΙΐηοδ άιι ηΐΕΐηι&οΓίΙ 11376, Οαηά 1894, σ. 334: Θωμάς ό άντάρτης, ό 
Άμμοραιος' Γεωρ. Μον. II 7937 : Θωμάς ό άντάρτης (έτ. 820-823). 
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τρόπον διακυβερνήσεως του κράτους. Άνεζήτησα είς τάς έλληνιστί γεγραμ- 

μένας Ιστοριογραφικός πηγάς της πρωίμου καί μέσης μέχρι των άρχών του 
Θ' αίώνος περιόδου δλας τάς περιπτώσεις, αϊτινες καί Ιπ’ έλάχιστον— είτε 
ενεκα της πολιτικής καί θρησκευτικής τοποθετήσεως του αυτοκράτορος είτε 
Ινεκα τής κακοτρόπου διακυβερνήσεως του—θά Ιδικαιολόγουν τοιοΰτον 
χαρακτηρισμόν καί διεπίστωσα τα ακόλουθα. 

Ό αύτοκράτωρ Ίουλιανός (361-363) ούτε υπό των παλαιοτέρων οΰτβ 
ΰπό των μεταγενεστέρων χρονογράφων — μόνη εξαίρεσις δύο χωρία του Ζω- 

ναρα1—άποκαλεΐται τύραννος, Οί χριστιανοί συγγραφείς* εκφράζουν τήν 
αποδοκιμασίαν των διά τήν θρησκευτικήν πολιτικήν του Ίουλιανου, χρη- 

σιμοποιούντες ποικιλίαν έπιθέτων, εξ ών έπεκράτησαν οί χαρακτηρισμοί Απο¬ 

στάτης8, παραβάτης4. Σπανιώτερον απαντούν κυρίως παρά τοΐς με ταγένε- 

στέροις καί οί άκόλουθοι: δυσσεβής5, παράνομοςβ, δυσώνυμο;7, Ασεβής-Ασε¬ 

βέστατος8, μιαρός-παμμίαρος9, μισόθεος καί μισόχριστος,0,άνόσιος1ι,θεο¬ 

μάχος12, βαρυκάρδιος13, δαιμονιώδης καί θεομίσητος14, άθεος ι5ν ματαιόφρων 

1. Ό Ίουλιανός παρά Ζωναρρ άναφέρεται άπαξ ώς τύραννος (III, σ. 504 ) 

καί άπαξ ώς τυραννήσας ( σ. 508), ένφ άλλως έπανέρχονται οί χαρακτηρισμοί παρα¬ 

βάτης (σ. 62ι3, 6ή, 6913, 71$) και αλιτήριος (σ. 66β). 

2. Ώς εύνόητον, δλως διάφορος είναι ή περί Ίουλιανού κρισις των άκολου- 

Φούντων τήν εθνικήν θρησκείαν συγγραφέων, Ζωσίμου καί Άμμιανού Μαρκβλλίνου. 
3. Θεοφάνης 474, 49 χ8 Ανώνυμον χρονικόν £κδ. Ρ γ. Ο υπι ο η 1, ένΦ* άνωτ., 

σ. 198. Μανασσής, στίχ. 2401. 

4. Σωζομενός εν ΡΟ, τ. 67, στ. 1208, 1256, Μαλάλας 326ι4,ι6, Πασχ. Χρον. 
545|5. Ιωάννης Άντιοχεύς εν Ρτ&£ΐιιεηΙα Ιιίδίοποοηιηι Ογεοοοπιοι έκδ. Ο, Μ υ 1- 

1 β γ, τ. IV, ΡΕΠβΐϊδ 1885, σ. 605, ίτ. 177, σ. 606, Ιγ. 180, Θεοφάνης, σ. 4631, 483ι, 4913» 

63π, Γεώρ. Μον. ΙΙ,σ 539η, Λέων Γραμμ. σ. 9217,18, 943, Σκυλ. - Κεδρ. I, σ. 634χ, 

53519 24. δ3688* Ζωναρας III, σ. 62^, 6312. 6918. 718, Μανασσής, στίχ- 2380, Μιχ. 
Γλυκ., σ. 4717* 4722, ανώνυμον χρονικόν έκδ. Ο· ά ο Βοογ 6μο0 μετά τής Ιστορίας 
τού πατριάρχου Νικηφόρου ( 1880), σ. 2315, Θεόδ. Σκουταρ. έκδ, Κ. ΣάΦα, Με¬ 

σαιωνική Βιβλιοθήκη, τ. 7, σ. 6635. 

5. Θεοφάνης, σ. 4818, 49β,|2. 52δ, Γ. Μον, II, σ. 53984, 544*, Λέων Γραμμ., 

σ. 93Π, Σκυλ. - Κεδρ, I, σ. 533*0, &3715ι Μανασσής, στίχ. 2408. 

6. Θεοφ., σ. 477· 

7. Θεοφάνης, σ. 5127- 

8. Γεώρ. Μον. II 51014. Σκυλ.-Κεδρ. I 525Π. 

9. Γεώρ. Μον. 545ι9. Σκυλ.-Κεδρ. I 5253ι» 5351β 
10. Ιωάννης "Αντιοχεός Ιν ΡΗΟ, τ. IV, σ. 605, Ιγ. 179. 
11. Γ. Μον. 54119. 

12. Γ. Μον. 543^, Σκυλ. * Κεδρ. I 526ι, 53628. 

13. Γ. Μον. 5447* 
14. Γ. Μον. 54714, Σκυλ. - Κεδρ. 1 52717. 

15. Γ. Μον. 647231 Σκυλ.-Κεδρ. I 52734· 
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και θεήλατος 1 21 αλιτήριος *, κατάρατος 3, άσπλαγχνος 4 5, φιλείδωλος β, άλάστωρ 6, 
κάκιστος7 *, θεομισέστατος ®, θεοστυνή;9. 

Ό μόνος αυτοκράτωρ περί του οποίου άρισται σύγχρονοι πηγαι άλλα 
και μεταγενέστεροι χρονογραφίαι χρησιμοποιούν σχεδόν άποκλειστικώς τον 
δρον τύραννος είναι ό Φωκάς (23 Νοεμβρίου 602-3/4 Όκτωβρίου 610). 

Διά νά σχηματίση ό αναγνώστης ίδιαν άντίληψιν θά μοι επιτραπη νά παρα¬ 

θέσω τάς σχετικάς μαρτυρίας παρά ιόν κίνδυνον νά φανη ανιαρά ή §πα· 

νάληψις. 
Θεοφύλακτος Σιμοκάττης, σύγχρονος λίαν αξιόλογος Ιστορικός (εκδ. 

<3ε Βοογ) 

VIII 6. 9 (σ. 2957): ££ών(δθ. εκπροσώπων του στρατού) έτύγχανεν 
ών καί Φωκάς δ χαλεπότατος τύραννος· 

VIII 8. 1 ( σ· 2971δ): (δ αυτοκράτωρ Μαυρίκιος) ήκειν άκονσας τόν 
τύραννο ν..· ό δέ τύραννος έπϊ τούτοις ύψαυχενίζεται... 

VIII 9. 13 (σ. 301 %?): ...τοϋ χλοάζοντος χρώματος έρασταΐ... προς τόν 
τύραννον παραγίνονται. 

VIII 9. 16 (σ. 302ι?): δ Γερμανός προς την του τυράννου μετε- 

χώρησεν εύνοιαν... 

VIII 10 1 (σ· 302?0): οΐ δέ Πράσινοι... ταις εύφημίαις τόν τύραν¬ 

νον μεγαλύνουσι... δ τύραννος τόν άσηκρήτις Θεόδωρον... 

VIII 10. 3 ( σ. 303ι): το τοϋ τυράννου πρόσταγμα... τόν Κάλυ- 

δώνιον τύραννο ν... 

VIII 10. 4 (σ, 3034) ^ ό μιξοβάρβαρος τύραννο ς... 

VIII 10. 5 (σ. 3036): των τοίννν δήμων κατενφημούντων τόν τ ύ ρ α ν- 

ν ο ν... κύριος των σκήπτρων ό τύραννος προχειρίζεται... 

VIII 10- 7 (σ. 303χ4) · τΨ είσοδον επί τά βασίλεια τεθρίππω λευκή δ 
τύραννος έποιήσατο... 

VIII 10. 8 (σ. 303ιβ): ενχαί τε και εϋφημίαι... τοϋ τυράννου··· 

VIII 10- 9 (σ. 303*2): νπήν δέ τφ τυ ρ άνν φ καϊ γύναιον.·· δ τύ¬ 

ραννος την Λεοντίαν βασιλείαν... 

1. Γ. Μον. 54725· 

2. Λ. Γραμμ. 9;<η. Ζωνσρας III, σ. 66β. 
3. Σχυλ. - Κεδρ. I 526χ2. 

4. Σχυλ. - Κεδρ 1 5278. 

5. Σχυλ. - Κεδρ. I 52714. 

6. Σχυλ. - Κεδρ. I 535*0- 

7. Μιχ. Γλυχ. σ. 4704. 471ω. 

8 Μανασσή:, στίχ. 2398. 

9. Παραστάσεις σύντομοι χρονικά! £χδ. Τ Κ. ΡτεβΟΓ, βοπρίοτΰδ οπβϊηιιηι 
ΟοηεΙ&ηΙίηοροΙΐί&η&Γΐιχχι, τ. 1, Ι^ίρείαο 1901, ο. 49*. 
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VIII 10. 11 (σ. 3046): τον 9Αλέξανδρον είσπέμπει δ τύραννος... 

VIII 10* 1 (σ. 30418): δ δέ τύραννος τούτων άκηκοώς... 
VIII 11. 2 (σ. 30426): ό τύραννος στρατιώτας έχπέμψας.,. 

VIII 12. 8 (σ- 307»»): υπό τον τυράννου τον τοϋ αύτοκράτορος 
(δο. Μαυρίκιου) έπεπίστευτο φόνον. 

VIII 13. 1 (σ. 30828):όόέ τύραννος καταμεθνσθείς τοϊς άσεβή- 

μαοι... 
VIII 15. 1 (σ. 31316): κατάκλειστον δ τύραννος έπονησατο (βο. 

τήν σύζυγον καί τάς θυγατέρας Μαυρίκιου). 

VIII 15. 8 (σ. 31422): δ τ ύ ρανν ο ς χαϊ τον 9 Αλέξανδρον ξίφει διέ- 

φθειρεν... 
VIII 9. 8 (ο. 301»), VIII 12. 3 (σ. 307»), VIII 15. 9 (α. 314Μ): 

τής τυραννίδος Φωκά. 

Επίσημον διπλωματικόν έγγραφον, άποσταλβν προς τόν Χοσρόην Β' 
μετά τόν Ιανουάριον 615 καί προ του Σεπτεμβρίου 615 «από των αρχόντων 
ήμων»—ή αόριστος αυτή έκφρασις χρησιμοποιείται προφανώς προς κάλυ- 

ψιν τής αύτοκρατορικής πρωτοβουλίας — περιέχει περί του Φωκά τήν φρά- 

σιν: «καί μετά τδν τοϋ τυράννου θάνατον» 1. 

Γεώργιος Πισίδης κληρικός τής Μεγάλης Εκκλησίας, θαυμαστής καί 
οίκεΐος του αύτοκράτορος Ηρακλείου, είς τά κάτωθι ποιητικά έργα του. 

* Προς Ηράκλειον τόν βασιλέα έπανελθόντα άπό Αφρικής καί βασι- 
λεύσαντα και κατά Φωκά βασιλέως »2 

στίχ. 40: ήνίκα τά πικρά του τυράννου τραύματα 

στίχ. 59: άφ* οϋ γάρ ήμάς τής τυραννικής βλάβης 
έλενθερώσας... 

« ΕΙς Ηράκλειον τόν βασιλέα καί εις τούς Περσικούς πολέμους και δτε 
έξήφχετο άπό τής πόλεως »3 

Β' στίχ. 90: έξουσίαν γάρ ον τοσοντον έν φόβφ 
δσον προλάμπειν έν πόθω θεσπίζομεν* (όμιλε! ό “Ηράκλειος) 

νόμος γάρ ήμΐν ταις άπανθρώποις βίαις, 

1. Πασχ. Χρον., σ. 708$, δτερ διέσωσε σ. 707Α - 709»8 τά πλήρες κείμενον τοΟ 
έγγραφου (= Ρ. Ο δ 1 £ β γ, Κοξβδίοη άβΓ Καϊδβη&ιΊιααάεη άββ οΗίΓοιηΐδοΙιεη Κοί- 

ε1ΐ68 νοη 565-1453, τ. 1, Μύηοΐιεη - Βειίΐη 1924, άρ 166), περιέχοντας καί τάς 
άκολούθηυς βαρείας έκφράσεις κατά το5 Φωκά : «δ τής ψΡωμαϊκής πολιτείας γενόμενος 
έπίβονλος» (σ. 707) καί «παρά τον λυμεώνος Ικείνον» (σ. 708! ). 

2. ΟΐοΓ£ίο άί Ρΐείάία Ροοιηΐ I. Ρβηεβίποΐ βρϊοϊ έκδ. Α £. Ρ 6 γ ί η 8 ΐ, ΒίΙ&Ι 
1960, σ. 77 -83 (ετ. 619-630), Ή χρονολόγησις των ποιημάτων συμφώνως πράς 
τήν του τελευταίου έκδοτου. 

3. Αυτόθι, σ. 84-162 (ετ. 622-623). 
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&ς ή τνραννίς τοίς νόμοις άνθώπλισεν, 

άντεισάγειν νυν τήν φιλάνθρωπον βίαν. 

«Εϊς Βόνον πατρίκιον καί τοποτηρητήν του βασιλεως»1 2 3 

στιχ. 56 : οϊκτειρον ημάς οΰς έλντρώσω πάλαι, 
(δ ποιητή; απευθύνεται προς τον Ηράκλειον) 

δι* οΰς τοσούτονς έσχες ώδίνων πόνους, 

τον έκ τυράννου κόσμον ήτεκνωμένον 
ξένφ θελήσας τεκνοποιήσαι σπόρφ *. 

« ΕΙς την γβνομένην έφοδον των βαρβάρων και είς τήν αυτών άστο- 

χίαν » * 

στίχ. 49: μόλις μεν ούν ίσβετο τής τ υραννίδος 
δ δυσκάθεκτος και βιοφθόρος δράκων 

«Ηράκλειας »4 

Α' στίχ. 148 : ούκ ήρκεσάν σοι τζρός τυράννους αι μάχαι, 
οΰς ή παναλκής έξεπόρθησε κρίσις 

Β' στίχ. 5: ήδη μεν ούν Ισβεστο τής τ υραννίδος 
τό τινρ ό Φωκάς, ή καταιγίς, ή μέθη, 
δ των καθ’ ημάς συμφορών πρωτεργάτης, 

Β' στίχ. 21: ...καθεϊλεν 'Ηρακλής δ δεσπότης 
κήτος τύραννον, ον μίαν φθεϊρον πόλιν, 

άλλ* εκθερίζον τήν πολιτείαν δλην. 

Β' στίχ. 34: Έπεί δέ λοιπόν και τά του δήμου θράση 
σννεκτραφέντα τον τυράννου τή μέθη 
ένοικον είχε των μελών άταξίαν, 

Θεοφάνης χρονογράφος 
σ. 289«· θέ Πράσινοι έτίμων τόν τύραννον Φωκαν... 

σ. 28914: δ πατριάρχης άπήτησε τον τύραννον ομολογίαν >..έδοξε δέ 
δ τύραννο ς... των δήμων ενψημούντων τόν τύραννο ν... 

σ. 289,!: κύριος τών σκήπτρων δ τύραννος τιροχειρίζεται... ή δέ 
άναγδρενσις τον τυράννου... 

σ. 289,6: δ δέ τύραννος 9Αλέξανδρον τόν σνναντάρτην αύτου... 

σ. 289,0: δ δε τύραννο ς... έπΐ τόν τον Μαυρίκιου φόνον κινείται... 

σ. 290»: 0*1 τδν τύραννον προστησάμενοι... 

1. Αυτόθι, σ. 166-176 (ετ. 626). 

2. Τού; στίχους 68 - 59 δ έχθότης μεταφράζει ώ; έξής: νοίοηάο τΐχοηοτ&το 
οοη Μηε ΐηαβϋείο Η πιοηάο ίΒίβτίϋΙο ά&Ι Ιϊγλππο (= Ροοα). 

3. Αύιόθι, σ. 176 - 224 (Ιτ. 626). 

4. Αύτσθι, σ. 240-275 (δτ. 630). 
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σ. 2902χ: βασιλεύσας Φωκάς ό τύραννος... 

σ. 29ΐ14: Κωνσταντίναν δέ την βασίλισσαν... <5 τύραννος κατέ- 
στησεν... 

σ. 29127: Νσρσής... κατά τον τυράννου άντήρεν... 
σ. 29316: (5 δέ τύραννος επεμψεν εις την εκκλησίαν... ό δέ πατριάρ¬ 

χης Κυριάκός άντεκαθίστατο τω τ ν ρ ά ν ν ω... 

σ. 294η: Φωκάς ό τύραννος έζευξε... Δομεντζίαν... 
σ. 294β9: ...τω τ υ ρ άν ν ω ταϋτα κατάδηλα πεποίηκεν. ό δέ τ ύ ρ α ν- 

ν ο ς... 
σ. 29δ3: προς τήν του τυράννου επιβουλήν... δ τύραννος βου^ 

νεύροις μαστίζουν... 
σ. 29531: όπως έλθωσι κατά τοϋ τ υ ρ άν ν ο ν... 

σ. 297β: άπολϋσαι κατά Φωκά τον τ υ ρ άνν ου... 

σ. 2979: όπως προλάβη και νικήση τον τύραννον... 

σ. 299βϊ τη χάριτι τοϋ Χρίστου τον τύραννον·.. 

Τδ Σνναξάριον είς τήν ήμέραν « τοϋ Σαββάτου της πέμπτης έβδομάδος 
τής Τεσσαρακοστής, καθ’ήν τον άκάθιστον ύμνον έορτάζομεν » Ιν ΡΟ τ. 92 

στ. 1349: παρά Φωκά βασιλέως τον τύραννο ν... 

στ. 1356 : τοϋ τυράννου Φωκά τοϋ στρατιώτου... 

στ. 1356: ό * Ηράκλειος μετά τον τυραννήσαντα Φωκαν... 

Ό σχεδόν αποκλειστικός προσδιορισμός τοϋ Φωκά διά του τύραν¬ 

νος, όρου προδίδοντος έξοικείωσιν προς ΰψηλοτέρας πολιτικός εννοίας, 

άπαντά εϊς τάς συγχρόνους λογιωτέρας πηγάς τον Θεοφυλακτον Σιμοκάττην, 

τόν Γεώργιον Πισίδην, ετι δέ και είς διπλωματικόν Κγγραφον τοΰ βυζαντι¬ 

νού κράτους· Ή πλήρης ζωηρότητος, παρά τό άρχαΐζον ΰφος τοΰ Θεοφύλα¬ 

κτου, άφήγησις των προηγηθέντων τής άνόδου τοΰ Φωκά δραματικών εξελί¬ 

ξεων, παρέχουσα μίαν των πλέον εντυπωσιακών περιγραφών τής πολιτικής 
δραστηριότητος των δήμων, αποκαλύπτει τήν ψυχικήν συμμετοχήν τοΰ γρά- 

φοντος είς τα διαδραματιζόμενα γεγονότα καί έξηγεΐ τόν χαρακτηρισμόν, δν 
έπέλεξε προς δήλωσιν τοΰ μισητού Φωκά. Ανάλογος είναι ή πνευματική 
άλλα καί ή πολιτική τοποθέτησις τοΰ Γεωργίου Πισίδου, δστις Ικπροσωπεΐ 
τήν λογίαν παράδοσιν εις τήν λογοτεχνίαν καί πολιτικώς άνήκει εϊς τό αδλι- 
κόν περιβάλλον τοΰ αΰτοκράτορος Ηρακλείου. Οί μεταγενέστεροι χρονογρά¬ 

φοι, οΐτινες οΰτως ή άλλως άκολουθοΰν καί φραστικώς τό πρότυπον των, 
ΰπέστησαν τήν Ιπίδρασιν ϋργων τόσον ΰψηλής στάθμης καί έπανέλαβον ορον 
κριθέντα έπιτυχή είς τρόπον, ώστε εϊς τό μέλλον ή μνεία τοΰ Φωκά νά συνο- 

δεΰηται συχνότατα ΰπό του χαρακτηρισμού τύραννος1. Είναι δέ χαρα- 

1. Γεώρ. Μον. II 66210, Λέων Γραμμ. 1439,ιο» 146β, Σκυλ. - Κεδρ. I 706β*ιο»ΐ6» 

708ιι*ιι ΐΑι 711 Ζωναράς III 196χ9, 201ι4<ΐ3ι 2029ι5.9.ι9ι 203χ5, 209χ9, Μανασσης, 
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κτηριστικόν οτι δπου είς τάς μεταγενεστέρας χρονογραφίας έκαστη βασιλεία 
αποτελεί ϊδιον κεφάλαιον, ή τοϋ Φωκά φέρει ώς επικεφαλίδα « Φωκάς δ 
τύραννος»1, ως άντιστοίχως ή τοϋ Ίουλιανοϋ « Ίουλιανός δ παραβά¬ 

της»2, τοϋ Λέοντος Γ' « Λέων δ "Ισαυρος, δ Σύρος, δ καί Κόνων δ είκονο- 

μάχος»3κλπ. Τό αυτό παρατηρεϊται καί είς τούς καταλόγους βασιλέων4. 

Διά νά ολοκληρωθώ ή εΐκών καί νά καταδειχθη ή διαφορά έκρινα σκό- 

πιμον νά παραθέσω τους εις τον Λέοντα Γ' καί Κωνσταντίνον Ε' διδόμε¬ 

νους χαρακτηρισμούς, δεδομένου δτι οί αύχοκράτοτες ούτοι ενεκα της εκκλη¬ 

σιαστικής των πολίτικης προεκάλεσαν μεγάλας αντιδράσεις, <δν ζωηρότατη 
ή άπήχησις είς τάς περί αυτών χρονογραφίας. Διά τόν Λέοντα Γ' απαντούν 
οί άκόλουθοι χαρακτηρισμοί εις τά Ιστοριογραφικά έργα: 

άσεβής6, δυσσεβής-δυσσεβέστατος6, εϊκονομάχος7, δείλαιος8, παράνο¬ 

μος9, σαρακηνδφρων10, θεομάχος11, παμμίαρος1*, βάναυσος18, άγριώτατος 

στίχ. 3653 (πρβλ. καί στίχ. 3661), Μιχ. Γλυκ. 509^. Βεόδ. Σκουταριώτης έν Κ. 

Σάθα, Μεσαίων.Βιβλ. χλπ. τ. 7, σ. 1071>4 ΐ8 25 Διά την πληρότητα σημειώ και τούς 
λοιπούς χαρακτηρισμούς, 6Γ ών φέρεται δ Φωκάς είς τά ώς άνω κείμενα* άθλιος 
Γεώρ· Μον. II 663χ0ι 665x8, Δέων Γραμμ. 1449· άλάστωρ Γεώρ. Μον. II 6642, Λέων 
Γραμμ. 1432|, Μανασσής, στίχ. 3598* αλιτήριος Γεώρ. Μον. II 665χ4* Λέων Γραμμ, 

14643* παράνομος Γεώρ. Μον. II 6645, Λέων Γραμμ. 144χ7· Μανασσής, στίχ. 3647* 

ασεβής Γεώρ. Μον. II 66δβ’ ανόσιος καί βέβηλος αυτόθι 6641Χ δόλιος αυτόθι 6641β* 

θεομάχος αυτόθι 66428* μιαιφόνος Λέων Γραμμ. 1442* κάκιστος Μανασσής, στίχ. 3586, 

3654* θεομισέστατος άνθρωποφόντης δράκων αυτόθι στίχ. 3605* ανάξιος Παραστά¬ 

σεις ούντομοι χρονικοί έκδ. ΤΗ. Ρ τ ε £ ε τ, Βοηρίοτεε οπ£. Οοηεΐαηΐίηοροΐίΐ&ιια- 

ηιιη, τ. I, Ι,ίρείΕίε 1901, σ. 497. Ούδείς επιθετικός προσδιορισμός πρός χαρακτηρι¬ 

σμόν τού Φωκά άπαντρ είς τάς όλίγας σελίδας, άς Αφιερώνει περί αύτοΰ 6 πατριάρ¬ 

χης Νικηφόρος είς την Ιστορίαν του. 

1. Λέων Γραμμ. 143$, Ανώνυμον Χρονικόν εκδ. Ρι*. ΟυιηοηΙ κλπ., σ. 29χ2. 

2. Λέων Γραμμ. 9217. Πρβλ. καί κατάλογον των τάφων των βασιλέων εν Βασ. 

Τάξ., σ. 6469: δύστηνον καί παμμίαρον σώμα ταυ παραβάτου Τουλιανοϋ. 

8. Λέων Γραμμ. 17317. 

4. Κατάλογος δημοσιευόμενος υπό Ο. ά ε Βοογ μετά την * Ιστορίαν τοϋ πατρ. 
Νικηφόρου, σ. 2325: Φωκάς ό τύραννος. 

5. Θεοφ. 4134* 

6. θεοφ. 399£8< 40523,24» 40838. Λέων Γραμμ. 17δ2ο> Σκυλ. - Κεδρ. I 79412, 

796χ0, 7975, 799η. 802,8. 

7. Λέων Γραμμ. 17317. Σκυλ. - Κεδρ. I 788χ. 
8. Λέων Γραμμ. 1747ι Ζοοναράς 111 264χχ. 
9. θεοφ. 407χ5, 4122. 

10. θεοφ. 405χ4. 

11. Γεώρ. Μον. 11 741,β, 7439, Λέων Γραμμ. 176χ5, 1772, Σκυλ.-Κεδρ. I 798χ, 

79920· 800χ5. 
12. Γεώρ. Μον. II 74416, Λέων Γραμμ. 180χβ, Σκυλ. - Κεδρ. I 7977. 

13. Γεώρ. Μον. II 7378,χο, 744,7» 
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θήρ και δυσώνυμος1, τύραννος2, άνήμερος δράκων8, άλάστωρ4, άλιτήριος®, 

κάκιστος β, κακούργος7, κακομήχανος θήρ8, τρισκατάρατος9· 

Διά τον Κωνσταντίνον Ε' οί έξης: άλάστωρ10, άνόσιος,ι, δυσσεβής - δυσ- 

σεβέστατος18, άσεβέστατος13, αντίθεος-μισόθεος14, βέβηλος · παμβέβηλος1δ, 
δαιμονιώδης16, δείλαιος37, διώκτης των πατροπαραδότων θεσμών18, εναγής 
και δύσθεος19, θεομισή;20, ιουδαιόφρων21, καβαλλίνος22, κάκιστος88, κου¬ 

φός καί άνόητος24, κοπρώνυμος85, μνησίκακος καί άσπλαγχνος2β, μισάγα- 

θος27, μισόχριστος28, ματαιόφρων", μισάνθρωπος30, παράνομος81, παμ- 

1. Γεώρ. Μον. Π 7429, Λέων Γραμμ. 17424. Μιχ. Γλυκ. 5208ί· Λέων Γραμμ. 

177χ3! δυσώνυμος θήρ. 
2. Θεοφ. 40918, 4123. Γεώρ. Μον. II 7411β, Λέων Γραμμ. 17615, Σκυλ. - Κεδρ. 

I 798χ, Ζωναρά; III 2648, Μανασσής, στίχ. 4225, Θεόδ. Σχουταρ, 12122*24* 

8. Γεώρ. Μον. II 7421&. 

4. Γεώρ. Μον. II 744χ6. 
5. Λέων Γραμμ. 1751β. 

6. Μανασσής, στίχ. 4182. 

7. Μανασσής, στίχ. 4288. 

8. Μανασσής, στίχ* 4305. 

9. Μανασσής, στίχ. 4189. 

10. Θεοφ. 415ιο, Γεώρ. Μον. II 7563, 76010, Λέων Γραμμ. 185^, Σχυλ.-Κεδρ. 
II 14*. 

11. θεοφ. 48687, Γεώρ. Μον. II 7517, Λέων Γραμμ. 18114. Σχυλ. - Κεδρ. II 122ο- 

12. θεοφ. 3992$. 413χχ, 42627* 48627, Σχυλ. - Κεδρ. I 792^, 802x9, II 

10χ3* 13χ3ι 15χ4. Γεωρ. Μον. II 782χ5ι 78·^7. 

13. Ζωναράς III 27418. 

14. θεοφ. 4ΐ5ιο, Ζωναράς ΙΠ 2759. 

15 Γεώρ. Μον, II 7517, 7644ι Ζωναράς III 303χΟ. 
16 Γεώρ. Μον. II 7529, 

17. Γεώρ. Μον. II 754χ5* 761χ8. 

18. θεοφ. 4ΐ4χ6. Σχυλ* - Κεδρ. I 798χ7· 

19. Γεώρ. Μον. II 752χ. 
20. Γεώρ. Μον. II 7674ι 7644ϊ Λέων Γραμμ. 186χο, 1888| θεόδ. Σκουτ. 12427* 

21. Γεώρ. Μον. II 751χ7· 
22. Σχυλ. · Κεδρ. II 48, 103χ. 
23. Μιχ, Γλυκ. 628χχ. 
24. Σχυλ. - Κεδρ. II 1717. 

25. Σχυλ, - Κεδρ. II 67.χ9, 7χχ, 823, 11ι7» Ι6χ4, 1^4» ^7χ9· Γεωρ. Μον, II 750χ4·χ5, 

765β 78^x5. 7989. Μανασσής, στίχ. 4318 (:μυσαροκοπρώνυμος), Μιχ. Γλυχ. 528β·χχ* 
26. Θεοφ. 420χβ. 
27. θεοφ. 446χ8. 
28. Νιχηφ. Ίστ. 765. 

29. Γεώρ. Μον. 11 755β. 
30. Σχυλ. - Κεδρ. II 16χ0. 

31. θεοφ. 440β) Γεώρ. Μον. II 764η. 



60 Αίκατερίνης Χριστοφιλοπούλου 

μίαρος1 2, πανώλης Ιμβρόντητος καί άγριώτατος θήρ8, σαρακηνόπιστος3, 

τύραννος 4- 

Έκ των ανωτέρω λεχθέντων καί ιών συγκεντρωθένχων χωρίων των 
πηγών καθίσταται δήλον, νομίζω, δτι διά τούς βυζαντινούς λογίους — με¬ 

ταξύ των δποίων δέον νά καταλεχθή καί δ ποιητής τοΰ ^Ακαθίστου — άλλα 
καί διά τό εύρύτερον κοινόν, ώς ήτο τό αναγνωστικόν των λαϊκών χρονο¬ 

γραφιών, κατ* εξοχήν τύραννος είναι (ορισμένος ήγεμών δ από τής 23*15 Νοεμ¬ 

βρίου 602 μέχρι τής 3η?/4ηζ Όκτωβρίου 610 βασιλεύσας Φωκάς. Τά κείμενα 
αποκαλύπτουν δτι δ χαρακτηρισμός του Φωκά ώς τυράννου εΐχεν εύρεΐαν 
διάδοσιν ήδη άπό των πρώτων ετών τής βασιλείας τοΰ Ηρακλείου5 6. 

"Ερχομαι νυν καί εις τό υπόλοιπον μέρος τοΰ στίχου. *Αναμφιβόλως δ 
χαρακτηρισμός τοΰ Φωκά ώς «τυράννου απάνθρωπου» είναι σύμ¬ 

φωνος προς τήν ολην πολιτείαν τοΰ άνδρός. Επίσης προς τήν ιστορικήν 
πραγματικότητα συνρδει καί ή δήλωσις δτι Ιξεβλήθη τής αρχής. Έκ των 
προηγουμένως μνημονευθέντων ήγεμόνων, Ίουλιανοΰ, Λέοντος Γ', Κωνσταν¬ 

τίνου Ε', καί δν ύποτεθή δτι δ δρος τύραννος προσιδίαζεν καί είς αυτούς, 
ούδείς εξεδιώχθη τής άρχής. Τουναντίον άλλοι βυζαντινοί ήγεμόνες, ώς δ 
Ιουστινιανός Β* (685-695, 705*711) δ Λεόντιος (695-698), δ “Αψίμα- 

ρος-Τιβέριος (698-705)®, δ Φιλιππικός (711 · 713)7» δ Αναστάσιος Β' 

1. Θεοφ. 413ϊβ, Σκυλ. - Κεδρ. II 4^. 

2. θεοφ. 41318. 

3. Γεώρ. Μ ον. II 75117. 

4. Γεώρ. Μον. II 7541( 760ι0· 7647, Λέων Γραμμ. 18419,23* 185βι Ζωναράς III 

2671β, 2773.8.ι7, 2718« Μιχ. Γλυκ. 528ι, θεόδ. Σκουταρ. 124 27. 

5. Ό θεοφύλακτος Σιμοκάττης προβκάλεσε βαθυτάτην συγκίνησιν είς τό άκροα- 

τήριόν του δΓ δμιλίας, ήν έξεφώνησε μετά τήν πτώσιν τοΰ Φωκά, άφιερωμένην είς 
τήν μνήμην τοΰ αύτοκράτορσς Μαυρίκιου, έν ή διεξετραγφδει τό οίκτρόν τέλος τοΰ 
ήγεμόνος τούτου καί τόν σφαγιασμόν τών άρρένων τέκνων του. Θεοφ. Σιμ. VIII 

12. 3 (σ. 307 ). Τι τό φυσικώτερον νά άποκαλέση δ Ιστορικός καί είς τήν δημοσίαν 
δμιλίαν του τόν Φωκάν « τύραννον», ώς επραξεν καί είς τό γραπτόν του £ργον ( βλ. 

άνωτ., σ. 54-55 τά χωρία εκ τής "Ιστορίας του) ούτως, ώστε εύθύς έξ άρχής νά 
διαδοθή ευρέως 5 χαρακτηρισμός οϋτας ; 

6. Μόνον είς μεταγενέστερον άνώνυμον χρονικόν οί Λεόντιος καί "Αψίμαρος 
άναψέρονται ώς τύραννοι. Κγ. Ο ηπίου!, Αη&ΙοοΙα Βπιπείΐοηεΐα κλπ., σ. 

3017 : <<* Ιουστινιανός τό δεύτερον δ φνότμητος... άναιρεΐ τούς δύο τυράννους τόν τβ 
Αεάντιον χα19Αφ[μαρον καί άλλους πολλούς».Ό μεταγενέστερος χρονικογράφος εχρησι- 

μοποίησε τόν δρον πρός δήλωσιν τής επαναστατικής προελεύσεως τών σχετιχώς έπΐ 
βραχύ κρατησάντων τοΰ βυζαντινού θρόνου Λεοντίου και "Αψιμάρου - Τιβερίου Β', 

οΐτινες ούδόλως δύνανται νά κατηγορηθοΰν 5ι* Ιδιαζόντως σκληράν καί κακότροπον 
διοίκησιν. Πάντως τά έκτενή χρονογραφικά έργα αγνοούν οΐανδήποτε άνάλογον 
εκφρασιν περί των Λεοντίου, Τιβερίου Β', Φιλιππικού, "Αναστασίου Β' καί Θεοδο¬ 

σίου Γ\ 

7. « Κακόδοξον » ονομάζει δ Λέων Γραμμ. σ. 170$ τόν Φιλιππικόν, διότι ούτος 
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(713*715), ό Θεοδόσιος Γ' (715-717) Απεμαχρύνθησαν μέν βιαίως του 
θρόνου, αλλά δεν μνημονεύονται ως τύραννοι, καίτοι ή βιαιότης του Ιου¬ 

στινιανού Β' θά έδικαιολόγει τοιούτον χαρακτηρισμόνΌ μόνος, δστις καί 
εξεβλήθη της αρχής και δικαιολογεί απολύτως τον χαρακτηρισμόν « Απάν¬ 

θρωπος » καί σχεδόν κατ* Αποκλειστικότητα Αναγράφεται β!ς τάς πηγάς « τύ¬ 

ραννος », είναι ό Φωκάς. Προς τούτοις, είς τα βυζαντινά κείμενα Απαντουν 
στοιχεία Ιμφηίνοντα ότι ή προσπάθεια τής Απομακρύνσεως τού Φωκά Από 
τού θρόνου είχε τεθή ΰπο τήν προστασίαν τής Θεομήτορος, ήν Ακριβώς ό 
ποιητής τού Ακαθίστου χαιρετίζει ώς συμβαλοϋσαν εϊς τήν Ικδίωξιν τού 
τυράννου. 

Ό απλοϊκός Θεοφάνης σ. 298ι6 Αφηγεΐται δτι: «ήκεν Ηράκλειος από 
9Αφρικής φάρων πλοία χαστελλωμένα, έχοντα έν τοϊς καταρτίοις κιβώτια καί 
εικόνας τής Θεομήτορος, καθ9 ά καί ό Πισί&ιος Γεώργιος λέγει»8. 

Πράγματι ό ποιητής τής Ήρακλειάδος, Απευθυνόμενος πρός τόν αΰτοκρά- 

τορα, λέγει: 

άλλ* ΑντιτάΙας τφ φθορεϊ των παρθένοον (δθ. τφ Φωκρ) 

τό φριχτόν είδος τής άχράντον Παρθένον* 

αύτής γάρ είχες τήν βοηθόν εικόνα, 

δτε προσήλθες τή βορφ τοϋ θηρίου\ 

Οί χρονογράφοι μνημονεύουν καί τού έξης έπεισοδίου: Κατά τόν πλοΰν 
τού Ηρακλείου έκ τής Αφρικής πρός τήν Κωνσταντινούπολή, δτε οΰτος 

έτάχθη ύπέρ τού μονοθελητισμοΰ καί άπεκήρυξε τάς αποφάσεις τής Τ' Οικουμενι¬ 

κής Συνόδου. 

1. Είναι περίεργον ότι οί περί τού αύτοκράτορος τούτου χαρακτηρισμοί των 
Ιστοριογράφων είναι δυσανολόγως ήπιοι και επιεικείς έν συγκρίσει μέ τό παράφορον 
τού χαρακτήρός του καί τήν βιαιότητα των ενεργειών του. Π χ. Σκυλ. - Κεδρ. I 711: 

Ιουστινιανός... 6 ήινότμητος... ήν άνθρωπος Ακάθεκτος τήν όρμήν καί Ασυλλόγιστος έν 
παντϊ πράγματι», σ 7889 : «τό άπάνθρωτιον έκείνον καί ώμόν»."Απα% μόνον ό Γεώργιος 
μοναχός 11 733ιΤ και ό Μιχ. Γλυκός, σ. δ!95ι ήτοι λοΐκώτεροι χρονογράφοι, χρησι¬ 

μοποιούν περί αύτοΰ τόν χαρακτηρισμόν « τύραννος ». 

2. Τήν είδησιν Αναγράφουν και οΐ Γεώργιος μοναχός II 6669, Λέων Γραμμ, 

14610, Μιχ. Γλυκός 5117·—ό πρώτος μετά παραπομπής εις τόν «Γεώργιον Πισί- 

διον »— άλλ* Αντί τής εΐκόνος τής Θεομήτορος δμιλοϋν περί «Αχειροποιήτου εΙκό~ 

νος τοϋ Κυρίου». 

3. “Ηρακλειάς Β', στ. 13*16. Υπαινιγμόν είς τήν βοήθειαν της Θεοτόκου πρός 
τόν Ηράκλειον εδρίσκομεν καί εϊς τό ποίημα τού Πισίδου « Είς τήν γενομένην έφο¬ 

δον τών βαρβάρων καί είς τήν αύτών Αστοχίαν» Ικδ. Α. ΡοτΙιΐδΐ, §νθ* άνωτ., 

στ. 232 - 234 : 
είχες γάρ, είχες αυμφρονοϋσαν Παρθένον 
ή σοι τό μέλλον τον σκοπού προϊστόρεί’ 

ταυ την συν ασπ ίζουσαν έξ έθους ξχων. 
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πρησήγγισεν εΐς τήν Κύζικον, «Στέφανος δ τής Κνζίκον μητροπολίτης λαβών 
στέμμα εκ τής εκκλησίας τής *Αγ ί ας Θεοτόκον Άρτάκης άπήγαγεν 
αντό τω *Ηρακλείφ...» 

Φθάνομεν ούτως εΐς τήν διαπίστωσιν δτι πάντα τά εν τφ στίχφ του 
Ακαθίστου ύμνου ένυπάρχοντα στοιχεία (τύραννος Απάνθρωπος, εκδίωξις 
τούτου §κ της αρχής, παροχή προστασίας τής Θεοτόκου εΐς τον άνατροπέα 
τον τυράννου) συμπίπτουν απολύτως εΐς τό πρόσωπον τού Φωκά. Κατόπιν 
τοΰτου δεν υπάρχουν νομίζω περιθώρια άλλων έρμηνειών και συσχετίσεων 
του « τυράννου » ούτε προς τον Ίουλιανόν, ούτε τον Ήρώδην οΰιε τον Σα- 

ταναν ή τινα άλλον1 2. Μόνον ή εσχάτως υπό του I. Κείιοτίε προταθεΐσα 
ταύτισις του τυράννου προς τον βασιλέα των Περσών Χοσρόην Β' παρέχει 
πράγματι έδαφος προς συζήτησιν. Ό ερευνητής ουτος πιστεύει δτι ενταύθα 
ώς «τύραννος Απάνθρωπος» νοείται 5 Χοσρόης Β', οτι ό ύμνος συνετάχθη 
μετά τήν ύπό του βυζαντινοί στρατού άλωσιν του Οεηζείε8, σπουδαιότα¬ 

του θρησκευτικοί κέντρου των Περσών, και προ του θανάτου του Πέρσου 
ήγεμόνος (28 Φεβρουάριου 628). Αποδέχεται περαιτέρω τήν εΐδησιν του 
Συναξαριού, καθ* ήν δ ύμνος εψάλη κατά τήν άπόδοσιν ευχαριστιών ιϊς χήν 
Θεοτόκον επί τή διασώσει τής βασιλευοΰηης από τής πολιορκίας των *Αβά- 

ρων (Αύγουστος 626)4 * * *. Ό στίχος τού “Ακαθίστου δμιλεΐ περί τυράννου 
Ικβληθέντος τής Αρχής, τουθ’ δπερ εΐς τήν περίπτωσιν του Χοορόου Β' 
Αληθεύει μόνον μετά τήν 24*1*, κυρίως είπεΐν 28*1* Φεβρουάριου 628 (σύλ- 

ληψις καί θάνατος του Πέρσου μονάρχου). Δεν είναι Ιπομένως νοητόν κεί¬ 

μενον ψαλεν είς θρησκευτικήν τελετήν, λαβοϋσαν χώραν προς Απόδοσιν ευχα¬ 

ριστιών επί τή διασώσει τής πόλεως Από των πολιορκητών “Αβαρών ευθύς 

1. Θεοφ. 2993, Ιωάννης Αντιόχειας έν ΡΗΟ, τ. V 1, Ρεπδϋδ 1883, σ. 38, 

ίτ. 218. 

2. Βλ. άνωτ. σ. 49. 

3. ΟΙ έρευνηται διαφωνούν ώς προς τόν Ακριβή χρόνον τής άλώσεως τοΰ Οεη- 

ζεΐε. *0 ]. Κ 6 δ ο γ 1ε την χρονολογεί είς τό έτος 624, έ\φ ό Ο. ΟδίΓοβΟΓδΙεγ, 

Οεδοΐιΐοΐιΐε Αοβ 1>γζεη1ΐΐΗ5θ1ιεη δίεείβδ3, Μΰποΐιεη 1963, σ. 85 εΐς τό 623. *Εμπε· 

ριστατωμένην έρευναν και κριτικήν άντιμετώπισιν των συναφών μέ χάς εκστρατείας 
τοΰ Ηρακλείου χρονολογικών προβλημάτων βλ. προσφάτως υπό Α. Στρατού, Τό 
Βυζάντιον στόν Ζ' αΙώνα, τ. Α*: 602 - 626, Άθηναι 1965, σ. 393 επ. και τ. Β': 

626-634, " Αθήναι 1966, σ. 883 Ιπ. 

4. Κείιοτίε, ϋετ Ηγωπυε Ακάθιστος έν Ρι\ Αΐίΐιείηι, Οεδοΐιΐοΐιΐε 
Αετ Ηηηηεη, τ. V, Βετίΐη 1962, σ. 384-388 καί τοΰ αύτοΰ, Ηγτηηοδ Α1«ε- 

ΗιΐδΙοΒ, είπε Εηίβεβηιιηβ έν Κγ, ΑΙΐΗεϊιη-ΙΙ.ιιΙΙι-δΙίεΙιΙ, Όίε Αταδετ ΐη 
Αετ εΐΐεη \ν>11, τ. 11, Βετίΐη 1965, σ. 514-523. Άηηχριβιημένην περιγραφήν τής 
πολιορκίας κατόπιν ενδελεχούς κριτικής έπεξεργασίας όλων των σχετικών πληροφο¬ 

ριών παρέχει 6 Ρ. Βετίέίέ, Ι,ε δίέβε Αε Οοηδίεηΐίηορίε ρετ Ιεδ Ανετεδ εί 
Ιεδ δίενεδ εη 626 έν Β?ζεηΙΐοηι τ. 24 (1954), σ. 371 · 395. 
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μετά τό γεγονός (Αύγουστος 626), ως δέχεται δ I. Κ,βίιοΓίε, νά περιέχω 
υπαινιγμόν εις μελλοντικήν Ιστορικήν πραςιν, ως είναι ή κατά Φίβρονάριον 
628 επελθοΰσα πτώσις τοΰ Χοσρόου. Επομένως ή δ στίχος είναι μβταγβνε- 

στέρα προσθήκη — άλλ* ούδείς Ισχυρίσθη τοιοΰτόν τι —ή δ ΰμνος δεν έγράφη 
προ τής πολιορκίας τοΰ 626 καί τής πτώσεως τοΰ Χοσρδου (Φεβρουάριος 
628) ή δεν νοείται διά τοΰ τύραννος δ Πέρσης βασιλεύς1 2. Νομίζω δτι Ισχύει 
τό τρίτον καί δτι όΰδείς λόγος συντρέχει νά εγκαταλείψωμεν τόν βυζαντινόν 
πολιτικόν χώρον καί νά περιπλανηθώμεν είς τόν περσικόν. 

*Ως έχει παρατηοηθή, τό περιεχόμενον έκαστου των μεγάλων οίκων τοΰ 
Ακαθίστου αποτελεί μίαν άπηρτισμένην νοηματικήν ένότητα. Τοΰτο αλη¬ 

θεύει καί διά τόν ένατον (I), περί ου δρθώς δ ΚοΙιογΙε παρατηρεί δτι 
άπηχεΐ την άντίθεσιν δύο κόσμων, τοΰ χριστιανικού άφ* Ινός καί τοΰ φέρον¬ 

τας τά χαρακτηριστικά τοΰ Ιρανισμοΰ - ζωροαστρισμού άφ* ετέρου*. Θά 
έλεγον άκριβέστερον δτι δ οίκος οΰτος άπηχεΐ τήν άτμόσφαιραν τοΰ πρώτου 
τετάρτου τοΰ Ζ' αΐώνος, δτε έλαβε χώραν καί ή εκθρόνισις τοΰ Φωκά (3*4 

Όκτωβρίου 610)- Ή τόσον χαρακτηριστική άντίθεσις τοΰ «άπανθρώπου 
τυράννου» προς τόν Κύριον φιλάνθρωπον Χριστόν έν τφ ένάτφ οΐκφ τοΰ 
“Ακαθίστου υπενθυμίζει τους στίχους τοΰ Πισίδου, εν οι; δ αύτοκράτωρ 
Ηράκλειος φέρεται λέγων: 

έμοί μέν υμάς ώς αδελφούς ή σχίσις 
και τής βασιλείας δ τρόπος σννηρμοσεν' 
εξουσίαν γάρ οϋ τοσοΰτον έν ψδβφ 
δσον προλάμπειν έν πόθφ θεσπίζομεν* 

νόμος γάρ ήμϊν τα ις άπανθρώποις βία ις, 

άς ή τυραννίς τ οι ς νόμοις άνθ ώπλισ εν, 

άντεισάγειν νυν την φιλάνθρωπον βίαν, 

καί ταΐς τοσαύταις άντιτάξαι τήν μίαν, 

ή ταΐς άνάγκαις ταΐς άνεγκλήτοις άεΐ 
τούς εύ τεθέντας εκβιάζεται νόμους 3. 

Ό ποιητής είς τό ποίημα τοΰτο, γραςρέν τφ 622 * 623, άντιπαραθέτει δύο 
τύπους ήγεμόνων. *Από τήν μίαν πλευράν Κσταται δ τύραννος (Φωκάς), δ 
αδιαφορών διά τά αισθήματα των υπηκόων του καί χρησιμοποιών ώς πολι¬ 

τικόν δπλον τόν φόβον καί άντικαθισχών τούς νόμους διά τής «άπανθρώ* 

1. Σημβιωτέον δτι 6 Γεώργιος Πισίδης, δστις πρ&ς δήλωσιν τοΰ Φωκά χρησι¬ 

μοποιεί κατ’ έξοχήν τήν λέξιν τύραννος, αποφεύγει χήν χρήσιν τοΰ Ιδιου δρου διά 
τόν Χοσρόην, τόν δποϊον έν Ήρακλειάδι Α' σχίχ. 206 άποκαλεΐ «παραβάτην». 

2. ]. ΚεΒοτΙε, Ηγαιηοε ΑΙεαίΗίδΙοε κλπ., σ 616 έπ. 

3. Γεωργίου Πισίδου « ΕΙς Ηράκλειον τόν βασιλέα καί είς τούς Περσικούς πο¬ 

λέμους και δτε έξήρχετο από τής πόλεως », έχδ. Α. Ρ ε τ * α 5 ί κλπ. Β' στίχ. 88 - 97. 
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που βίας» καί άπό τήν άλλην πλευράν εύρίσκεται δ καλός μονάρχης (Ηρά¬ 

κλειος), δ άποβλέπων προς τούς υπηκόους του ώς άδελφούς, δ Επίθυμών νά 
τήν ϊοχύν του είς τήν άγάπην του λαού του, δ τηρητής τών νόμων 

δπαδδς τής « φιλάνθρωπου βίας ». 

Ε!ς τδν στίχον «Χαϊρε τύραννον άπάνθρωπον έκβαλονσα τής άβχής» τό 
κέντρον του βάρους δεν εχει τεθή είς τό « τύραννος απάνθρωπος * άλλ’είς τήν 
συντελεσθεΐσαν πράξιν ήτοι τήν απώλειαν του θρόνου, ήτις διά τον Χοσρόην 
Β' δεν είχε πραγματοποιηθή μέχρι του Αύγουστου 626, άλλ* Ιν καί ήμισυ 
έτος βραδύτερου. Διά τόν βυζαντινόν πολίτην εχει μεγίστην σημασίαν ή άνα- 

τροπή του Ιδικοΰ του αύτοκράτορος, ώς καί ή απαλλαγή τής χώρας του εκ 
τής ξενικής άπειλής, Ινφ ή άπομάκρυνσις εκ τής εξουσίας Ενός ξένου ήγεμό- 

νος διά λόγους εσωτερικής πολιτικής παρουσιάζει πολύ μικρότερου Ενδιαφέ¬ 

ρον. Δεδομένου δτι είς τόν στίχον του ενάτου οίκου πρόκειται άναμφιβόλως 
περί δυναστικής μεταβολής, εύλογος είναι ή σκέψις δτι αΰτη συνδέεται μέ 
τήν βυζαντινήν εσωτερικήν πολιτικήν κατάστασιν καί ούχΐ μέ τήν του Περ¬ 

σικού κράτους. Θά προσθέσω ακόμη δτι δ ποιητής τού "Ακαθίστου φυσικόν 
είναι νά ύπαινίσσηται πρόσφατον ιστορικόν γεγονός» προκαλέσαν ζωηράν 
Ιντύπωσιν ε!ς τούς συγχρόνους του, επανερχόμενου είς τήν ποίησιν τής δευ- 

τέρας και τρίτης δεκαετίας τού Ζ' αίώνος1 2 * * * * *- Κατά συνέπειαν, ή σύνταξις 

τού ύμνου είναι άπίθανον νά άφίσταται πολύ χρονικώς τού συγκεκριμένου 
τούτου γεγονότος ("Οκτώβριος 610). 

Άναζήτησιν Ιστορικών στοιχείων εϊς τόν ύμνον καί σύνδεσίν των πρός 
ώρισμένον συμβάν επεχείρησεν δ Ο. άεΐ Οταηάε. Ούτος τήν Εν ιφ δεκάτφ 
εβδόμφ (Ρ) οΐκφ τού ύμνου μνείαν τών Εθνικών φιλοσόφων καί σοφιστών, 
έθεώρησεν Επαρκές στοιχείου διά νά άποφανθή δτι δ ύμνος εγράφη προ τού 
529, δτε δ "Ιουστινιανός Α' προέβη είς τό κλείσιμον τής Φιλοσοφικής Σχολής 
τών "Αθηνών8. 

*Η άποψις αυτή, άληθής ελεγχομένη, θά ήδύνατο νά θεωρηθή άντιβαί- 

νουσα εις τά ύπ* έμού ύποστηριχθέντα, δεδομένου δτι εδέχθην ανωτέρω δτι 
τό ύπαινισσόμενον ιστορικόν γεγονός δέον νά είναι σχετικώς Εγγύς τού χρό¬ 

νου συντάξεως τού ύμνου. Έν τούτοις, άκριβεστέρα Εξέτασιςτοΰ περιεχομέ¬ 

νου τού δέκατου Εβδόμου (Ρ) οίκου δεικνύει δτι ούτος ούδεμίαν σχέσιν Εχει 

1. Βλ. άνωτ. σ. 65 - 56 τάς παραπομπάς είς τούς στίχους τοΰ Γεωργίου Πισίδου. 

2. Ο. άεΐ Οταπάο, Ι/ΐπηο Αοαϋ&Ιο ΐη οηοτε άεΐΐα ΜαΟτε άΐ Βίο, Ρί- 

Γ0Π26 1948 (γνωοτόν μοι έκ τής βιβλιογραφίας). Τήν άποψιν ταύτην απεδέχθη καί 
6 Ε. λΑΓεΠοεζ, Τΐιβ « ΑΙε&ΙΙιίείοδ >. Α είυάγ ίο Ιΐιο ϋγζ&ηίίηο Ηγιηιιο£Γ&ρ1ιγ 
έν Όηιη1>&Γΐοη Ο&ΐεε Ραρετε, τ. 9-10 (1956), σ. 163 καί δ αύτός, ΤΗο Αΐιαίΐιί- 

δίοδ Ιιγιηη ΐηίΓοάαοεά αηά ΐΓαηδοήββθ, Οορεηΐιακεη 1967, σ. XXIX, ένφ 6 

Κοίιοτίε, Ήγηιηοε ΑΙεαΙΙιίεΙοδ κλπ., σ. 520-522 τήν άντικρούει, κατ’ έμέ 
πειστικώς. 

12 · 12 * 1966 
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μέ τδ μέτρον του Ιουστινιανού κατά της Φιλοσοφικής Σχολής των "Αθηνών. 
Ό οίκος οΰιος άναφέρεται τούτο μέν εις τήν παρθενίαν τής Θεοτόκου καί 
τήν ασπορον σύλλη-ψιν του Σωτήρος1 * 3 4 *, διαφεύγουσαν τήν άνθρωπίνην νόη- 

σιν και μή δυναμένην νά κατανοηθή υπό των έθνικών φιλοσόφων» ρητόρων» 

σοφιστών, τραγφδών, τούτο δέ εΐς τήν ΰπεροχήν τής χριστιανικής διδα¬ 

σκαλίας έναντι των παλαιοτέρων φιλοσοφικών δογμάτων, των όποίων Ιπε- 

βλήθη 8. Οί στίχοι: «χαϊρε, φιλοσόφους άσόφονς δεικννονσα... τάς πλοκάς δια· 

σπώσα» άβιάστως άνακαλοΰν εΐς τήν μνήμην τήν ρωμαλέαν περικοπήν έκ 
τής Α' προς Κορινθίους έπιστολής του άποστόλου Παύλου (κεφ. α' 19 έπ.): 

«γέγραπται γάρ' άπολώ τήν σοφίαν των σοφών καί τήν σύνεσιν των συνετών άθε· 
τήσω. που σοφός; ποϋ γραμματεύς; που συζητητής τον αΐώνος τούτον; ούχΐ 
εμώρανεν δ Θεός τήν σοφίαν τον κόσμου τούτου;» 

"Ερχομαι νυν εις τόν χρονικόν προσδιορισμόν τής συνθέσεως του ύμνου. 

Μετά τήν κατ* έμέ μή έπιτρέπουσαν αμφιβολίαν ταύτισιν του «έκβληθέντος 
τής άρχής απάνθρωπου τυράννου» πρός τόν βυζαντινόν ήγεμόνα Φωκάν 
εχομεν άσφαλή χρονικήν αφετηρίαν τόν Όκτώβριον του 610· Ό ]. ΚέΜ, 

συνδέων τόν Ιν τφ αΰτφ οϊκφ στίχον «Χαϊρε, πυράς προσκύνησιν παύσασα» 

πρός τήν υπό των βυζαντινών στρατευμάτων άλωσιν του Οαηζοίέ μετά του 
έν αΰτφ Ιερού πυρολατρίας τφ 624, προχωρεί έτι περαιτέρω καί θέτει χό 
έτος 624 ώς Ιεηηίηαδ ροδί ςαεηιβ. Έρωχάται νυν* δφίσταται ένδειξις διά 
ΐοπηιηυδ απίο ςμιοιη; Τούτον δ ]. Κε&οΛ: τοποθετεί προ τής πολιορκίας 
τής Κωνσταντινουπόλεως ύπό των Άβάρων τόν Ιούλιον - Αύγουστον του 626, 

στηριζόμενος άφ* ένός εΐς τήν ιστορικήν παράδοσιν, συμφώνως πρός τήν 
δποίαν δ ωραίος ύμνος έψάλη κατά τήν ευχαριστήριον τελετήν επί τή δια¬ 

σώσει τής πόλεως, καί άφ* έτέρου εΐς Ιτερα στοιχεία ήτοι τόν δοξαστικόν 
χαρακτήρα του ύμνου, τόν συνδυασμόν τής εορτής τού Ευαγγελισμού μέ 
τήν ήμέραν τής ένάρξεως τής έκστρατείας τού Ηρακλείου τφ 624, τήν έν 
τφ ύμνφ άπουσίαν οίουδήποτε υπαινιγμού εΐς τήν κολιορκίαν τού 626 \ 

Κατ* εμέ ή Ιστορική παράδοσις άποτελεΐ βασικόν καί πολύτιμον στοι- 

1. «*Ρήτορας πολυφθόγγους ώς ϊχθύας άφώνους όρώμεν έπΐ σοΙ Θεονόκε* άποροϋσι 
γάρ λέγειν τό πώς καί Παρθένος μένεις καί τεκεϊν ϊσχνσας· ήμεϊς δέ τό μυστήριον θαυμά- 
ζοντες, πιστώς βοώμεν». 

2 «Χαϊρε, σοφίας Θεόν δοχεϊον' χαϊρε, ΊΐρονοΙας αύτοϋ ταμεϊον. Χαϊρε, φιλοσό- 

σόφους άσόφονς δεικνύουσα* χαϊρε, τεχνολόγους άλόγους έλέγχουσα. Χαϊρε, δτι έμωράνθη- 

σαν οί δεινοί σνζητηταί' χαϊρε, δτι έμαράνθησαν οί των μύθοον τιοιηταί. Χαϊρε, τ&ν Αθη¬ 

ναίων τάς πλοκάς διασπώσα· χαϊρε, τ&ν άλιέων τάς σαγήνας πληρούσα. Χαϊρε, βυθόν 
άγνοιας έξέλχουσα· χαϊρε, πολλούς £ν γνώαει φωτίζανσα...». 

3. ]. Κ εΙιογΙε, Ηγιηοοε ΑίΕΒϋϋδίοε κλπ., σ. 615 - 520, πρβλ. καί Όεχ Ηγ- 
ιηαηε Ακάθιστος, σ. 388-389. 

4. Αύτόθι. ]. ΚοΙιογΙε, ΗγηιηοΒ ΑίΕβΙΙιΙδΙοε, σ. 618-520, 

ΖαΐΤΗΡ» ΕΤΑΙΤΙΙΑΖ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ ΧΠΟΥΑΟΝ 'Ετος ΛΕ' 9 
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χεΐον1 καί μόνον ή ΰπαρξις σοβαρών άντιθέτων αποδείξεων δικαιολογεί τήν 
άπόρριψίν της· διότι κατ* έπανάληψιν έχει παρατηρηθή, αμφιβολίαι έκφρα- 

σθεΐσαι διά τήν αλήθειαν παραδιδομένου γεγονότος νά άποδειχθοΰν σφα¬ 

λεροί και άγνωστοι μεταγενεστέρως άποκαλυφθεϊσαι πηγαΐ νά επιβίβαιοΰν 
τήν Ιστορικήν παράδοσιν2. Ή έν τφ Συναξαρίφ φράσις «*0 γε μήν θεοφι¬ 

λής τής Κωνσταντίνου λαός τή Θεομήτορι τήν χάριν άφοσιονμενοι ολονύχτιον 
τόν ΰμνον καί ακάθιστον αδτή έμελώδησαν,..», ή τις άλλοτε διά τής έρμηνείας 
του « εμελφ'ΐησαν » ώς « συνέθηκαν », εξελαμβάνετο ως δηλοΰσα εσπευσμέιην 
σύνθεσιν του ΰμνου, οΰδεν πλέον έπιχείρημα προσφέρει, διότι δρθώς σήμε¬ 

ρον γίνεται δεκτόν ότι ένταΰθα «έμελφδησαν» σημαίνει «έψαλαν» καί 
συνεπώς προϋποθέτει προγενεστέραν σύνθεσιν καί μελοποίησιν του ΰμνου3. 

Κατόπιν των άνωτέρω έχτεθέντων δΰναται νομίζω νά ΰποστηριχθή σο- 

βαρώς δτι 6 ΰμνος συνετάχθη όπωσδήποτε μετά τόν Όκτώβριον του 610 — 

διά τό έτος 624 (ή 623) ώς ίοπηίπιΐδ ροεΐ ςαεπι είμαι περισσότερον Ιπι- 
φυλακτική — καί πρό του Αύγουστου 626. 

Τό πρόβλημα τής πατρότητος του ΰμνου, περισσότερον περίπλοκον, 

διότι συνδέεται μέ φιλολογικά και χριστολογικά θέματα εκφεΰγοντα τής Ιδι- 

κής μου άρμοδιότητος, θά κατέλιπον τελείως άθιχτον, §άν δεν εΰρισκον δτι 
σύγχρονα παραδείγματα ένισχΰουν τό φαινόμενον τής άποσιωπήσεως του 
δνόματος του συγγραςρέως. Ό Κείοτίε ένθ* άνωτέρω διερωτάταί, μήπως 

1. Καί ό καθηγητής Ν. Τωμαδάκης θεωρεί μέν ώς πιθανώτερον ποιητήν 
του ΰμνου τόν πατριάρχην Γερμανόν (715 - 730), δέχεται δμαις δτι ή μαρτυρία του 
Συναξαριού « δέν δόναται νά είναι απολύτως άνευ άξίσς ». Ν. Τωμαδάκη, Ή 
* Ακάθιστος εορτή καί ή ύμνολογία της κλπ. σ. 8-10 καί 6 καί του αυτού, Ή 
βυζαντινή ύμνογραφία κλπ., τ. Β'3, σ. 158. 

2. Υπενθυμίζω τήν πρόσφατον Ιπιβεβαίωσιν τής είς τό παρελθόν πολλάκις 
άμφίσβητηθείσης πληροφορίας τού Νικήτα Χωνιάτου, σ. 261 — παρά τό κύρος τού 
λαμπρού Ιστορικού — καθ* ήν ό αύτοκράτωρ Μανουήλ Α' Κομνηνός συνέβαλεν είς 
τήν μετά τήν άνοιξιν τού 1167 άνοικοδόμησιν των τειχών τών Μεδιολάνων (<(...τά 
τείχη άνεχαΐνισαν, τον βααιλέως τοΰδε γενομένου συλλήτιτορος»). "Η άξιοπιστία τής είδή- 

σεως έπεβεβαιώθη έπ’ εσχάτων έκ δυτικής συλλογής νομικών έρωτήσεων (ΌΙεβοη- 

δίοηοε Όοηήηοηζηι Βοηοηΐεηβπιηι, Οοΐΐεεϋο Οταΐίαηοροΐϋ&ηα έκδ. X Β. Ραΐ- 

ηιίοΓί παρά Α. Ο&υάεηζί, ΒΛΗοΙδεοα ιυπάΐεα ιηεάϋ βενΐ, αάάΐϋοηεβ αά 
νοί. 1 (καί νοί. 1, 2 εά ) 1914, ςα. 131, σ. 232 έπ.). συνταχθείσης περί τό 1170, 
έν ή άπαντ§: « Μεάΐοΐαηεηβεε ροδί άε5ΐηιοΙίοηειη εη&χη άηοβ Ιεκαίοδ &ά Οοη- 

δΙ&ηΤΐηοροΗΙ&ηιιιη ΙαιρεΓοΤοτειη χχπβεηιηΐ, 1Π>εΓα1ϊΙ&Ιί8 βηε ηιυηυε αά βυε εχνΐ- 
1&ΙΪ8 ΓεείίΐυΙίοηειη ρετ εοδάεηι ροδίαΐ&ηίεβ ». Ή έπαλήθευσις αύτη όφείλβται βΐς 
τόν Ρ» Ο Ια 3» ε η, Μαΐΐαηάβ Ττεηεΐά ίΰτ Μαηαεί Κοχηαεηο3 έν ΑΙεΙεη όββ XI. 

ίηίετηαίίοη&ΐεη Βγζεαΐΐηϊ8ΐεα1τοη£Γ655εδ, Μΰηεΐιεη 1968 ( Μΰικδεη 1960), σ. 79 - 
85, έξ οΰ έλήφθη καί ή άνωτέρω παραπομπή (αύτόθι, σ. 81, σημ. 9 ). 

3. Βλ. Ν. Τωμαδάκη, Ή Ακάθιστος έορτή καί ή ύμνολογία της, σ. 6 καί 
τού αύτοϋ, Ή βυζαντινή ύμνογραφία κλπ. σ. 158· 
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ή Εκκλησία δεν ηύνόησε τήν διαιώνισιν του ονόματος του συντάκτου τού 
ύμνου — εάν ύποτεθή δτι ουτος ΰπήρξεν δ Σέργιος — Επειδή δ πατριάρχης 
ετάχθη υπέρ του μονοθελητισμού, δογματικής άποκλίσεως καταδικασθείσης 
τελικώς υπό του επισήμου κράτους κα'ι τής “Εκκλησίας. Καί δ Ν. Τωμαδά- 

κης άποδίδει είς πολιτικοθρησκευτικούς λόγους κατά τήν περίοδον τής εΐκο- 

νομαχίας τήν άποσιώπησιν του ονόματος του κατ* αυιδν πιθανωτέρου συν¬ 

τάκτου του ύμνου πατριάρχου Γερμανού Α', ώς άνήκοντος είς τήν είκονό- 

φιλον παράταξιν1. 

“Ανάλογα φαινόμενα παρετηρήθησαν εις τούς συγχρόνους καιρούς εΐς 
κράτη, οπού επεβλήθησαν περιορισμοί είς τήν Ελευθερίαν τής σκέψεως. Ή 
πολιτεία διά λόγους πολιτικούς, φυλετικούς, κοινωνικούς κλπ. παρεμβαίνει 
άποφασιστικώς είς τήν πνευματικήν παραγωγήν, λογοτεχνικήν καί καλλιτε¬ 

χνικήν, ρυθμίζουσα αυτήν συμφώνως προς τάς ύπδ τής Ιδίας χαθορισθείσας 
άρχάς· ΕΙς τήν Γερμανίαν κατά τήν περίοδον τού εθνικοσοσιαλιστικού καθε¬ 

στώτος τό δημοφιλές §σμα Ι^οτεΐεί εΐς στίχους τού ΗείηηοΗ Ηοΐηο έΕηκο- 

λούθει νά είναι είς τά στόματα δλων των Γερμανών καί να ρδηται δημοσίφ 
άλλα περί τού ποιητοΰ, ως εκ τής Εβραϊκής καταγωγής του, άπηγορεύετο νά 
γίνη οίοσδήποτε λόγος. Κατά τήν Ιδίαν εποχήν καί εΐς τήν αΰτήν χώραν 
μουσικά έργα, ως δ “Ιππότης μέ τδ ρόδον (Πετ Κοδεπίεαναΐΐετ) τού Κΐ- 

οΐιατά 51x211153, θεωρούμενα πνευματικόν χτήμα τού γερμανικού λαού, άνε- 

βι βάζο ντο είς τά κρατικά λυρικά θέατρα καί ήκούετο τό κείμενον ώς συνε- 

τάχθη εΐς τήν προκειμένην περίπτωσιν υπό τού Ηυ£0 νοη ΗοίπιαηηδίΗαΙ, 
άλλ* είς τά προγράμματα, διαφημίσεις κλπ. ουδέποτε άνεγράφετο τό όνομα 
τού Εβραίου συγγραφέας. 

Κάτι άνάλογον, φαίνεται, συνέβη χαί μέ τόν “Ακάθιστον. Ό λαμπρός 
ύμνος, δστις μέ τήν υψηλήν θρησκευτικήν πνοήν συγκινεϊ τόν πιστόν, Ινφ 
συνάμα μέ τόν δοξαστικόν καί νικητήριον χαρακτήρα του ηλεκτρίζει τόν βυ¬ 

ζαντινόν πολίτην, ΰπενθυμίζων είς αυτόν τούς πολεμικούς κινδύνους, ούς 
νικηφόρως άντεμετώπισεν ή βασιλεύουσα πόλις, ούτε ήτο δυνατόν άλλ* ούτε 
καί σκόπιμον νά εκριζωθή άπό τήν Εκκλησιαστικήν παράδοσιν καί νά περί- 
πέση είς λήθην. *Ητο όμως φυσικόν νά μή εύνοηθή ή διαιώνισις τού δνό* 

ματος τού συγγραφέως, Εάν ούτος εθεωρήθη άνήκων εΐς τήν χορείαν Εκείνων, 

οΐτινες ύπεστήριξαν άπόψεις άποκλινούσας τού Επισήμου δόγματος τής “Εκ¬ 

κλησίας, ώς τούτο τελικώς διεμορφώθη. 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ 

1. Ν. Τωμαδάκη, Ή Ακάθιστος Εορτή κλπ. σ. 19-20 καί τοΟ αύτοΟ, 
Ή βυζαντινή ύμνογραφία, σ. 172. 



ΛΗΘΗΣ ΒΥΘΟΙ-ΛΗΘΗΣ ΠΕΔΟΝ-ΛΗΘΗΣ ΠΕΔΙΟΝ 

Έθησαυρισα ήδη 1 2 3 τήν βυζαντινήν τυπικήν εκφρασιν «Λήθης βυ¬ 

θοί» (ο!)» είς Ιστορικούς, ρήτορας, άγιογράφους ποιητάς κλπ., κατερχομέ- 

νην μέχρι των χρόνων τής Τουρκοκρατίας. Πλήν των πολυαρίθμων παρα¬ 

δειγμάτων ατινα ήδη κατεχωρίσθησαν, εΐς «Λόγον κατάστιχον ( = στιχη· 
ρόν)>τοΰ έν άγίοις πατρός ήμών άρχιεράρχου καί θαυματουργοί) Νικολάου 
είς τόν βίον καί τά θαύματα αυτου», έμμετρον ά/ιολογικόν κείμενον δήμο- 

σιευθέν ύπό 8. Ο· ΜοΓοαίί*, εθρον: (Αγάλματα θεών) 

ώθοϋντο βόθρω πρός τό Λήθης π έδ ον. 

*0 έκδότης παρέσχεν αφορμήν συσχετισμόν τό μεν πρός τό έν Άριστο- 

φάνους Βατράχοις 185 έν διαλόγφ Διονύσου Χάρωνος λεγόμενον δπό του 
δευτέρου: 

χΐς Ις τό Λήθης πζδίον ή *ς *Ονον πόκας; 

ιό δέ πρός τό έν τφ δστάτφ μέρει τής Πλατωνικής Πολιτείας 621ο ίστο- 

ροΰμενον περί των ψυχών ιών μετά τήν Λάχεσιν, Κλωθώ, διά τής άτράκτου, 

εις τήν*Ατροπον καί εκεΐθεν είς «τής Ανάγκης Ιέναι θρόνον, καί δι* Εκεί¬ 

νου διεξελθόντα... πορεΰεσθαι άπαντας είς τό τής Λήθης πεδίον 
διά καΰματός τε καί πνίγους δεινού» (περαιτέρω λόγος καί περί Λήθης 
ποταμοί). 

Υπενθυμίζω δτι Κοσμάς δ Μαΐουμά είς τόν Κανόνα τής Υπαπαντής 
δμνησε 

Χέραον άβνσσοτόκον πέδον... 

δ ήλιος έπεπόλενσε ποτέ (διά του θαύματος του Μωσέως) *. 

Ν. Β, Τ. 

1. Ν. Β. Τωμαδάκης, Άποθησαυρίσματα « 'Αθηνά » 3Δ', 1960, σσ· 3-8 
καί 3Ζ' (1963 - 1964) σσ. 16 -17. 

2. νίΐα βίαιηδίοα άί 8. Νϊοοία άί Μίτο, « Κ.ο*ηα 6 ΓΟπβηίβ» 1916*1917. 

3. Μηναΐον, Φεβρουάριον β*. 



ΛΑΤΡΟΣ* 

ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΑΙ 

Ι,&Ιιηοβ = ΜΗβΙ, Βαηά III, ΗβΚ 1. ΠβΓ Χ«&(ιιιθ5, νοη ΤϋβοάοΓ 
\ν ί 6 £ & η ά, ΒβΓίίη 1913. 

Βίος άγ. Παύλου = Βίος και πολιτεία τού οσίου πατρός ημών Παύλου τού νέου 
τού έν τφ Λάτρφ, 8κδ. Η. ϋβΙεΙι&Υβ, 8,ά.ν σσ. 105-135. 

Έγκ. άγ. Παύλου = Λόγος έγκωμιαστικός καί θαυμάτων διήγησις βίς τόν όσιον 
καί θεοφόρον πατέρα ημών Παύλον τόν έν τφ Λάτρφ, έκδ. 
Η. ΌβΙβΙιβ^Οι β.ά., σσ. 136-157. 

Βίος άγ. Νικηφόρου = Βίος τού όσιου πατρός ημών Νικηφόρου μοναχού και έπι- 

σκόπου Μιλήτου· !κ6. Η. Όοΐοΐια^6· 2·ά., σσ. 157-171. 

=Άκολουθία Ιερά τοϋ όσιου... Χριστοδούλου·.·, Ικδοσις τρίτη* 

ή προσβτέθησαν ή *Υποτύπωσις αύτοΟ, ό έν πλάτβκ βίος, δύο 
Εγκώμια καί Διήγησις θαύματος αυτού, νυν πρώτον έκδιδό- 

μένα έπιμελείρ και φροντίδι Κυρίλλου Ιεροδιακόνου Βοΐνη,.., 
* Αθήνα κ 1884. 

=Έ. Λ. Βρανούση, Τά αγιολογικά κείμενα τού όσίου Χρι¬ 

στοδούλου, Ιδρυτου τής έν Πάτμφ μονής. Φιλολογική παρά- 

δοσις και Ιστορικαί μαρτυρίαι, *Αθήναι 1966. 

= Ρ Γ. Μ ί 1ε I ο 5 ΐ ο Η βί Ιο 8. ΜΰΠοΓ, Λεία βί ϋιρ1οηι&1& 

ΟΓ&βοα Μβάϋ Αβνί βεογε βί ρΓοίαηα, 1 · VI, νίηάοδοηαβ, 

ΜΙΧΧΧΙ,Χ - ΜΒΟΟΟΧΟ. 

= Ρ. ϋ δ I £ β γ, Κ6£68ΐοη άοΓ Καΐ86ΓηΓΐΕαηάβη άββ οβίτδ- 

ιαΐδοΐιβπ Κ6Ϊ0&08 (Οοτροβ άοτ ^Γΐοοίιίεοΐιοα ΌΓίεοηάοη 
άβ3 ΜΐΙΕβ1&1ί0Γ3 ιιηά άοτ ηοαοΓβη ΖβΐΙ), I - V, Μύηοΐιοα· 

ΒοιΊίη, 1924-1965. 

Οππηβΐ, Κβ£03ΐ08 = V. 6 πιιηοΐ, 1.63 τέςοείοβ άε5 εοίββ άιι ραΙπ&ΓΟ&Ι άο 
Οοηδίαηΐιηορίβ, I - III, Κοχηβ · Ραηβ, 1932 -1947. 

Ή Δυτική Μικρά “Ασία δεν έχει νά έπιδείξθ μεγάλος δροστοιχίας, 

δπως δ Ταύρος, ή πανύψηλα δρη, δπως δ "Αργαΐος. Άποτελεΐται άπο όρο- 

σειράς μετρίου ώς έπι τό πολύ ύψους καί περιωρισμένου μήκους, αΐ δποΐαι 
Ιχουν γενικήν κατβύΑυνσιν από ανατολών πρός δυσμάς καί περιβάλλουν τάς 
κοιλάδας τών βίς τό ΑΙγαϊον εκβαλλόντων ποταμών. ΕΙς τήν νοτιοδυτικήν 

* Ύπό τήν άρχικήν της μορφήν, ή έργασία σθτη Ιγράφη υπό τήν καθοδήγη- 

σιν τού Καθηγητού κ. Διονυσίου ΖακυθηνοΟ, διά ν* άνακοινωθή είς τό Φροντιστή- 

ριον Βυζαντινής Ιστορίας τής Φιλοσοφικής Σχολής τού Πανεπιστημίου "Αθηνών. 

Βοΐνης 

Βρανούση 

ΜΜ 

Κ6£63Ϊ6Ι1 
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περιοχήν τής Μικρά; Ασίας κυριαρχούν δ Κάδμος και δ Σάλβακος, Βψους 
2515 και 2315 μέτρων αντίστοιχος, οί όποιοι αποτελούν τό οριον τής Φρυ¬ 

γίας κα'ι τής Καρίας. Διακλάδωσις του Κάδμου είναι δ άνατολικώς τής Μι¬ 

λήτου όψούμενος Λάτμος. Κατά τον μεσαίωνα ουδέποτε άππντφ οΰτος υπό 
τό άρχαιον του όνομα, άλλα πάντοτε <δς ο ιατρός ή τό ιατρός ή τό Λάτρον, 

κατ’ Ιπίδρασιν προφανώς του λατρεύω, λατρεία* καί τοϋτο διότι άνετπύχθη 
έπ* αΰτοΰ μία σημαντική μοναστική πολιτεία, ανάλογος προς τήν του "Αθω- 

νος καί άρχαιοτέρα αυτής. Εις τήν μικράν αυτήν μελέτην θά έξετάσωμεν 
διαδοχικώς τό φυσικόν πλαίσιον, τήν Ιστορίαν και τους θεσμούς της1. 

I 

Ώ: όρος «ου μόνον ΰφηλότατον καί ύπερνεφές, άλλά καί άναβήναι κομιδβ 

δυσχερέστατον» χαρακτηρίζεται ό Λάτρος είς αγιολογικόν κείμενον 2. Τό ΰψος 

1. Τά περί τής γεωγραφίας τής περιοχής Ικτίθενται υπό των Τΐι. ΜΠ 6£Ε η ά 
καί Α. Ρϋΐΐΐρρεοη είς τούς τόμους III. 1 ( ϋβτ Ι,Εΐωοδ) και III. 5 (ϋ&δ 
δΰάϋοΗε Ιοπίοη) τής σειράς Μίΐβί, Ετ£6ΐ>ηΪ5Β6 άβτ Αιΐ8£ταΙ>αη£€ΐι ιιπά ϋπΐ6Γ- 

8ΐιο1πιη£βη 86ΐΙ άβιη Ι&1ΐΓ6 1899. 

Κύριαι πηγαί διά τήν Ιστορίαν καί τήν δργάνωσιν τής μοναστικής πολιτείας 
τοΰ Λάτρου καί διά τόν τρόπον ζωής των μοναχών είναι τά αγιολογικά κείμενα τά 
άναφερόμενα είς λάτρηνούς αγίους (ΒΗΟ8. άριθ. 303 - 308, 1338, 1474, 1474(1, 

147411, 2046) και τά άςιορώντα είς τάς μονάς τοΰ Λάτρου καί είς τόν δσιον Χριστό¬ 

δουλον τόν Αατρηνόν έγγραφα, τά περιλαμβανόμενα είς τόν 4°ν καί 6°ν τόμον τής 
συλλογής Α<:1& βΐ ΒΐρΙοηι&ΐΕ των ΜΗτΙοβκΙι καί ΜϋΙΙετ, 

Πολύτιμον βοήθημα είναι τό προαναφερθέν περί Αάτμου εργον τό εκδοθέν υπό 
τοΰ Θεοδώρου \νΐ6£&πά, αρχηγού τής γερμανικής αρχαιολογικής αποστολής, ήτις 
επί σειράν ετών άνέσκαψε και Ιμελέτησε τήν Μίλητον, τήν Πριήνην καί τήν περιο¬ 

χήν των. Έν τφ πλαισίψ τής αποστολής έκείνης, δ 'νίΓιεςαηά καί οι ουνεργάται του 
έξηρεύνησαν τόν Αάτμον τό 1905, τά δέ αποτελέσματα των έρευνών των έξεδόθησαν 
τό 1913. Τό περί αρχιτεκτονικής κεφάλαιον, γραφέν ύπ' αύτοΰ τοΰ \νί6£3ηά, καί 
τό περί ζωγραφικής, όφειλόμενον είς τόν Ο. Λνιι1|£, παραμένουν τό μοναδικόν περί 
τής τέχνης τοΰ μοναστικού τούτου κέντρου βοήθημα. Είς τάς σελίδας 97 - 176 τοΰ 
αΰτοΰ τόμου έξέδωκεν 6 Ιππόλυτος Ββίεΐιαγβ ΰπό τόν τίτλον Μοηυηΐ6ηΙ& Ι,&Ιτοη- 

813. Ηα£Ϊ0£τ&ρ1ιΧ6& τά πλεΐστα τών οχετικών πρός τό Λάτρος αγιολογικών κειμένων. 
Χρήσιμοι είναι καί αί είσαγωγαι τοΰ Η. Ββίβΐιβγβ είς τήν πρώτην εκδοοιν τοΰ 

Βίου τοΰ αγίου Παύλου τοΰ Νέου (έν Αηαΐ. Βόΐΐ., XI, 1892, σσ. 13-18) καί τοΰ 
V. Ι,3ΐΐΓ6ηΙ είς την δημοσίευσιν των σφραγιστικών μνημείων του Αάτρους ( V. I* α ιι- 

γ 6 η 1, 1,6 ΟοτριίΒ άβΒ 506ειιχ άβ Γοχηρίτο δγζαηϋη, V* 2, Ρ&γϊβ 1965, σ. 156). 

Είς τάς σελίδας 1&7 -158 καί 204-205 τού τόμου τούτου, δημοσιεύει δ ακαταπόνη¬ 

τος άσσομπσιονιστής τέσσαρας σφραγίδας προερχομένας άπό τό Αάτρον. 

ΕΙδικώτερον περί τής Ιστορίας τών μονών τοΰ Λάτρου κατά τήν δεκαπενταετίαν 
1075- 1090. βλ. τό περί τών αγιολογικών κειμένων τοΰ οσίου Χριστοδούλου έξαίρε- 

τον εργον τής κυρίας Βρανούση (ε.ά., Ιδίως οσ. 89 - 96, 98 - 99, 104-106)* 

2. Βίος 4γ. Παύλου, σ. 116,8* 
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του δεν υπερβαίνει τά 1375 μέτρα, διαφέρει δμως έντελώς κατά την σύσταοιν 
από τά γειτονικά του όμαλά βουνά καί δικαιολογεί πλήρως τόν χαρακτηρι¬ 

σμόν συγχρόνου γεωγράφου, δστίς τόν θεωρεί ώς την « άγριωτέραν δράσει- 

ράν της Μικρας Ασίας»1. 

ΌΛάτμος εχει κατεύθυνσιν άπό νοτιοανατολικών προς τά βορειοδυτικά. 

Ή κορυφή εύρίσκεται είς τό νοτιοανατολικόν τμήμα του δρους και άπέχει 
δ μόνον χιλιόμετρα άπό του Λατμικοΰ Κόλπου. Ό κύριος όγκος, άποτελού- 

μενος άποκλειστικώς άπό σκοτεινόν γρανίτην, εχει κατακερματισθή Ικ τής 
διαβρώσεως και σχηματίζει πλήθος άποτόμων ποικιλοσχήμων έξάρσεων, είς 
3ς δφείλεται καί ή τουρκική δνομασία του δρους Βες - Ραπηαίε, δηλαδή 
Πενταδάκτυλος. 

Ή διάβρωσις του Ιδάφους έδημίούργησεν, Ιδίως εϊς τά ΰψηλότερα 
μέρη, πλήθος σπηλαίων, άποτόμους φάραγγας καί βαθέα βάραθρα. Καί είς 
μεν τάς χαράδρας διατηρείται ένιαχού δλίγον βρόχιον ύδωρ, άπό τό όποιον 
ΰδρευονται ζφα και άνθρωποι, διότι πηγαΙ δέν υπάρχουν* είς δέ τά σπήλαια 
ευρίσκουν καταφυγιον τά άγρια ζφα, τά όποια άφθονούν είς τήν περιοχήν. 

Μέχρι πρό τινων τουλάχιστον ετών ΰπήρχον έκεϊ άρκτοι καί λεοπαρδάλεις. 

Φυσικόν είναι νά περιορίζεται ή βλάστησις είς τάς μεταξύ των γρανιτικών 
όγκων σχισμάς καί δπάς, δπου φύονται θάμνοι καί χόρτα. Ή συσσώρευσις 
λίθων καί βράχων, οΐ όποιοι καλύπτουν τάς κλιτΰς καί έμποδίζονν τδν 
σχηματισμόν κοιλάδων, καθιστά έξόχως δυσχερή τήν μετακίνησιν έκτος των 
ολίγων ΰπαρχουσών δυσβάτων ατραπών. 

Τό βορειοανατολικόν τμήμα τής όροσειράς δέν υπερβαίνει τά 700 μέτρα. 

Αί κλιτΰες είναι δλιγώτερον απότομοι, τό έκ τής άποσαθρώσεως του γρα* 

νίτου ύλικόν συγκρατεΐται καί καλύπτει τά πρανή. Δι* αύτό καί φύονται 
έδώ δάση πεύκης και δλίγαι Ιλαιαι. Γενικώς ό γρανιτικός κύριος όγκος είναι 
σχεδόν άκατοίκητος. Τοδναντίον είς τά βόρεια καί άνατολικά κράσπεδά του, 
συνιστάμενα έκ σχιστολίθου, είναι ιδρυμένα πολλά χωρία. Ή περιοχή αύτη 
διαρρέεται ΰπό πολλών ρυάκων, σχηματιζόντων μικράς κοιλάδας καί έκβαλ- 

λόντων είς τόν βορείως ρέοντα Μαίανδρον. Τάς κοιλάδας αύτάς άκολουθοΰν 
αϊ ήμιονικαί όδοί αί άγουσαι έκ τού δρους είς τήν πεδιάδα, τάς οποίας 
έπροστάτευον κατά τόν μεσαίωνα μικρά κάστρα. Πευκώνες καλύπτουν τά 
υψηλότερα μέρη, Ιλαιώνες τά χαμηλότερα. 

Τό κλίμα είναι εθκρατον, δέν είναι δμως διόλου σπάνιαι αϊ καταιγίδες, 
Ιδίως κατά τό φθινόπωρον. Κατά τό θέρος έπικρατεΐ συχνά σφοδρός καύ* 

σων καί ξηρασία. 

Βορείως του Λάτμου άπλούται ή κοιλάς τού Μαιάνδρου, ή νοτιωτέρα 

1. Α. ΡΙιίΠρρδοπ, Οε3 δδάΗοΗε Ιοηίεη (ΜΗτΙ, III. 6), Ββτ12α-Σ,οΐρ* 
ζ\χ 1936, σ. 15. 
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των κοιλάδων, τάς οποίας σχηματίζουν οί εϊς τό Αϊγαίον έκβάλλοντες μεγάλοι 
ποταμοί τής Μικράς “Ασίας, περιοριζομένη πρός βορράν από τάς όροσειράς 
τής Μυκάλης και τής Μεσωγίδος. «"Αλλη Παλαιστίνη δ χώρος ό περί Μαίαν¬ 
δρον ψ}ν», γράφει 6 Παχυμέρη:, «οί5 βοσκημάτων καί μόνον αύξήσαι άγέλας 
καί ποίμνια, ούδ* άνδρών φοράν ένεγκεϊν αγαθός, άλλα καί μοναχών ονρανο- 
πολιτών επιγείων σνστήσαι πληθνας άριστος» Κ 

Δυτικώς του Λάτμου έχτείνεται ό Αρχαίος Λατμικός Κόλπος καί ή 
Χερσόνησος τής Μιλήτου* Ό Μαίανδρος Απέφραξε βαθμηδόν διά των προσ¬ 
χώσεων του τον Λαιμικόν Κόλπον, τόν μετέτρεψε κατά τον 4ον μ.Χ. αιώνα 
εϊς λιμνοθάλασσαν, κατέχωσε τόν λιμένα τής Μιλήτου καί έσχημάτισε νέαν 
παραλίαν δυτικώς αυτής. Ή λίμνη, ή καταλαμβάνουσα τόν μυχόν του Αρ· 
χαίου Λατμικοΰ Κόλπου, έχει μήκος 15 καί πλάτος 6 χλμΜ τό δέ βάθος της 
φθάνει τά 20 μέτρα. Συνδέεται διά διώρυγος μετά του Μαιάνδρου καί είναι 
πλουσιωτάτη εϊς Ιχθύς. Ή βορεία ακτή είναι βραχώδης και άπότομος, ή 
νοτία άντιθέτως δμαλή. Έκ των νησίδων τής λίμνης άλλαι είναι χαμηλαΐ 
καί κατάφυτοι, άλλαι γυμναι και απόκρημνοι, νψους μέχρι 30 μέτρων, 

φέρουν δέ τά έρείπια περιτειχισμένων μονών καί δχυρώσεων βυζαντινής 
Ιποχής. Παρόμοια έρείπια ΰπάρχουν άφθονα εϊς τήν βορείαν καί τήν νοτιοα¬ 

νατολικήν Ακτήν*. 

Τό πλησιέστερον πρός τόν Λάτμον άρχαιον πόλισμα είναι ή Ηράκλεια 
ή υπό Λάτμφ, εκτισμένη έπΐ βραχώδους Αντερείσματος εϊς τόν μυχόν του 
Λατμικοΰ Κόλπου, ή όποία ήκμοζε κατά τήν έλληνιστικήν καί τήν ρωμαϊκήν 
περίοδον, διότι ή το τό τέρμα τής εκ του έσωτερικοΰ τής Καρίας όδοΰ. 

Σώζονται τά έπιβλητιχά έρείπια τής πόλεως καί των έλληνιστικών τειχών» 

Κατά τούς υστέρους ρωμαϊκούς χρόνους, δτε Απεκλείσθη διά τών προσχώ¬ 

σεων του Μαιάνδρου ή είσοδος του Λατμικοΰ Κόλπου. Απώλεσεν ή Ηρά¬ 

κλεια τήν προτέραν της σημασίαν* παρέμεινεν δμως έδρα έπισκόπου καί 
κατά τόν 8ου καί 9ου αΐ. ώχυρώθη εκ νέου πρός Αντιμετώπισιν τών Αραβι¬ 

κών έπιδρομών. Κατά τόν 10ου αΐ. φαίνεται δτι είχεν έρημωθη8. 
Άπό του τέλους του 11ου αΐ. μέχρι τής δθωμανικής κατακτήσεως Ανα¬ 

φέρουν αΐ πηγαΐ τήν πόλιν Μελανοΰδιον, ώς πρός τήν Ακριβή θέσιν τής 
οποίας πολλαΐ διαφωνίαι ή ήρθησαν* Ό Λάμπρος, Ακολουθών τόν Παχυμέ- 

ρην, τήν είχε τοποθετήσει είς τά Δίδυμα, ό ΑνίΡβαηά τήν είχε ταυτίσει 
πρός τήν Μυοΰντα, ό Τοηκιεοΐιείε, δ ΪΑΉίΙεΙε καί ό }ετρΙιαηιοη τήν Ανεζή- 

τουν παρά τήν σημερινήν Μοηάοΐια, ένφ κατά τόν καθ. Ζακυθηνόν έκειτο 

1. νΕκδ. Βόννης, I, ο. 310ι18. 
2. νί. ΜΰΠοΓ-ν^ΐβηβΓ, Μϋΐοΐαΐΐβχ-ΐΐοΐιο Β6ίο8ΐί£ΐπΐ£6ΐι ίιη δϋάϋοΐιβη 

Ιοηϊβη, έν Ι$1. ΜίίΙ( 11, 1961. ασ. 8-42. 
8. Βίος άγ. Παύλου, σ. 109ι1β. 
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βΐς τήν νοτίαν Ακτήν τής Χερσονήσου τής Μιλήτου *. βΟ ^επάεΐ, πρός τόν 
όποιον συμφωνεί δ Κόβει!, κατέδειξεν δτι τδ Μελανουδιον δεν είναι άλλο 
Από τήν Ήράκλειαν*, ή όποια φαίνεται ότι κατά τόν 11ον αΙ· Ανέκτησε τήν 
σημασίαν της και υπήρξε κέντρον τής περιοχής μέχρι τής όριστικής έπικρα- 
τήσεως των "Οθωμανών. Τό Μελανουδιον ή το προσιτόν εις σκάφη μέ μικρόν 
βύθισμα μέχρι καί του 13ου αΐ.8. Ό ^νοηάοΐ εΐχεν υποθέσει, ότι ή δνομασία 
Μελανουδιον είχε σχέσιν πρός τήν μελανήν άμφίεσιν των πολυπληθών μονα¬ 
χών τής περιοχής1 2 3 4 5. Ό Κόβει! άντιθέτως συνάπτει τό όνομα τούτο πρ'ός 
τό σκοτεινόν χρώμα του ΰπερκειμένου τής πόλεως Λάτρους, καί ή δπόθεσίς 
του φαίνεται πολύ λογικωτέρα6· 

Κατά τάς βόρειας προσβάσεις του Λάτμου εκειτο ή Μυούς, ή δποία 
είχε κατά τήν Αρχαιότητα Ασφαλή λιμένα καί Ιχρησίμευεν ώς σταθμός τού 
μεταξύ τής Μιλήτου καί τής κοιλάδος του Μαιάνδρου διαμετακομιστικοΰ 
Ιμπορίου. Κατά τούς χρόνους του Στράβωνος Απειχεν ήδη τής θαλάσσης 
30 σταδίους· καί παρ’ δλον ότι Α Μαίανδρος ήτο πλωτός, είχε χάσει τήν 
σημασίαν της. Κατά τόν μεσαίωνα έκτίσθη επί δεσπόζοντος τής περιοχής 
λόφου Ισχυρόν κάστρον, τό όποιον επροστάτευε τήν ποταμοπλοΐαν καί 
έφρασσε τήν πρός τό Λάτρος δίοδον. 

Τό μεγαλύτερον κέντρον τής Δυτικής Καρίας ήτο ή Μίλητος· ή μεγίστη 
τών ίωνικών πόλεων κατά τήν Αρχαιότητα. Κατά τόν μεσαίωνα ήτο Ιδρα 
Ιπισκόπου καί είτα μητροπολίτου, Ιπροστατεύετο δέ Από φρούριον καί τείχη 
κτισθέντα έπί Ιουστινιανού. Ή Μίλητος ώφειλε τήν σπουδαιότητά της βΐς 
τόν έξαίρετον λιμένα της. Ακόμη καί μετά τήν κατάχωσίν του· κατά τόν 
6ου αΐ., διετήρησεκάποιαν σημασίαν, διότι ή θάλασσα δεν Απείχε πολύ καί 
ό ποταμός ήτο πλωτός. Κατά τόν 11°ν αΙώνα ή Μίλητος ήρημώθη, κατά τάς 
Αρχάς δέ τού 13°« Ιδρύθη έπί τών Ιρειπίων της μικρός οίκισμός ΰπό τό 
όνομα Παλάτια. Κατά τό τέλος τού αυτού αΐώνος περιήλθεν είς τό Έμιράτον 
τής Καρίας, διετηρήθη δέ ώς μικρόν εμπορικόν κέντρον όσον διήρχει ή 
ναυσιπλοΐα επί τού Μαιάνδρου, ήτοι μέχρι, τέλους τού 17ου αΐώνος*. 

1. Ι,αΙιησε, σ. 185* —Δ. ΖακυθηνοΟ, Μελέτακ περί τής διοικητικής θιαι- 
ρέσεως καί τής έπαρχιακής διοικήσεως έν χφ βυζαντινφ κρατεί, Ιν ΕΕ8Σ ΙΘ', 1949, 
σ. 9 καί ΚΒ\ 1955, σ. 145. — Έν. ΤοαιεβοΙιεΙι, Ζιιγ δίδΙοΓίεοδοα Τσρο£τ&- 
ρΜβ νοη ΚΙβΙπΕδΐβο Ιιη ΜΙΙΙοΙαΙΙεΓ, \νίβη 1891, σ. 88.—:Ρ. Ένΐίίεΐτ, Όαε 
ΡύΓδΙβπΙυιη ΜβηΙβεοδβ (ΙεΙ Μΐίΐ., ΗβίΙ 3 ), Ιβίαηβιιΐ 1934, σ. 169. 

2. 0· νΤοηάβΙ. Ρΐαηιιάεα, έν Βγζ. Ζβΐίεε&Γϋί, 40, 1940, σσ. 442 * 443.— 
I#. ΚοδβΓΐ, 3ογ ά Γέροςαβ βγζαηΐίηε, έν Ηεΐίβηΐοα, XI-XII, 
1960, σ 503. 

3. Ο. Έν εη ά 61,έ.άΜ σ. 443. 
4. ΑόχόΟι. 
5. I,. ΚοββιΊ, Ι.ά., σ. 503, σημ. 6. 
6. Πρβλ. Α· ϋεΐαίΐο, 1«68 ροζίιιΐ&ηδ £Γβ05, Ραπ5 - Ι^έβ© 1947, α. 247. 
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*Αλλαι πόλεις της περιοχής ήσαν κατά τον μεσαίωνα οί νοτίως της 
Μιλήτου κείμενοι Δίδυμοι, καλούμενοι Ιερόν κατά τούς μέσους καί τούς 
δστέρους βυζαντινούς χρόνους* ή βορειοανατολικώς του Λάτρους *Αμυζών’ 
τέλος τά Μύλασα, πρωτεύουσα τής Καρίας κατά τήν αρχαιότητα, έκτισμένα 
εΐς τήν νοτιοανατολικως τού Λάτρου εδρεΐαν καί εύδαίμονα πεδιάδα. 

Ή περιοχή τού Λάτμου αποτελεί τμήμα τής Καρίας. Κατά τούς μέσους 
βυζαντινού; χρόνους ύπήγετο είς τό δέμα Θρρκησίων1 2 3 4 5, από των τελευταίων 
έτών τής βασιλείας τού Ίωάννου Κομνηνοΰ είς τό δέμα Μυλάσης και από 
τού τέλους τού 3ου τετάρτου τού 12<>υ «ί. είς τό δέμα Μυλάσης καί Μελα- 
νουδίου*. Είναι εσφαλμένη ή, άλλωστε άμάρτυρος, γνώμη τού Κατηεαγ9, 

δτι τό δέμα των Κιβυρραιωτών εφδανε μέχρι τού Μαιάνδρου, καί επομένως 
περιελάμβανε τό Λάτρος. 

II 

Τό- δυσπρόσιτον τού τόπου, τό επιβλητικόν καί υποβλητικόν τοπίον, 

τά άφθονα σπήλαια καδίστων τό Λάτρος Ιδεώδες διά τήν εγκαταβίωσιν 
άναχωρητών. 

Ο! πρώτοι μοναχοί, οί έγκατασταδέντες είς στο «ατά τήν * Εφεσον *Αγιον 
*Ορος»*, προήρχοντο άπό τήν χερσόνησον τού Σινά. Άναγκασδέντες νά 
εγκαταλείπουν τά ήσυχαστήριά των λόγφ τών έπιδρομών τών Αράβων, 

κατέφυγον είς τά πλησίον τής βΗρακλείας υψώματα, δπον υπάρχουν πολλά 
σπήλαια6 *. Αί πηγαΐ άποκαλοΰν τήν περιοχήν αυτήν «φιλέρημον»β. Ό Σακ* 

κελίων νομίζει δτι οί ΣιναΤται ήλδον είς τόν Λάτρον κατά τόν 4ον ή 50ν 
αίώνα, φεύγοντες τάς έπιδρομάς τών «άνημέρων Βλεμμύων», καδ* άς Ιμαρ- 

τΰρησαν πολλοί μοναχοί, τών οποίων ή μνήμη τιμάται τήν 14ην Ίανουα- 

1. Τά μετά τόν Θεοφάνη, εκδ. Βόννης, σ, 137.—Βίος άγ. Παύλου, 
ο. 135,η. —ΜΜ, 4, οσ, 307, 316. 

2. ΜΜ, 4, οσ. 291, 294, 317 - 324, 329. — Πρβλ. Δ· Ζακυθηνόν ίν ΕΕΒΣ 
Ιβ', 1949, σσ. 9* 11, και ΚΕ1, 1965, σ. 145, Ιδίως 3έ Η. ΑΙιτνεΠετ, Ι/ϋίεΙοιτθ 
βΜμ £έθ£ταρ1πο άβ Ια Γ6£Ϊοη άβ διη^ΓΠβ οπΙγο Ιεε άοιιχ οοοιιραΙΐοηε ΙαΓ- 
ςιιοε (1081 -1317) ραηίοιιΙίόχΌηιβιιΙ αιι ΧΙΙΙβ είόοίο, έν ΟβηΤτε άβ Κεοΐιετ- 
ε&ο ά'ΗίδΙοίΓβ βί Οίνΐΐίεαίϊοη Βγζαη(ίηθ8. Τταναυχ βί Μέχηοϊτβε, 1, 1965, σσ. 
127 - 130. 

3. \ν. ΙΙαηιεα ΤΗβ Ηΐ3ίοπο&1 Θ60£πιρ1ιν οί Αεία Μΐηοτ, Ι^οηάοη 1890, 
σσ. 111, 423. 

4. Τά μετά τόν Θεοφάνη, εχδ. Βόννης, σ. 180.ι*. 
5. Βίος άγ. Παύλου, σ. 109,». — Βίος άγ. Νικηφόρου, σ. 163,8β. — ΜΜ, 

6, σ. 60. 
6. Πρβλ. τήν « Έρημον » τοΟ "Αγίου Όρους- 
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ρίου *. Τίποτε δεν Υποδεικνύει τήν ΰπόθβσιν τούτην. *0 Οβίεΐΐδγβ* καί 6 
λνί^αηά1 2 3 δρθώς τοποθετούν τήν μετανάστευσιν είς τό πρώτον ήαισυ του 
7°υ αΐ., κατά τήν έποχήν δηλαδή τής άραβικής έπεκτάσεως. Τήν χρονολόγη- 
σιν αυτήν ενισχύουν δΰο γεγονότα: αί άρχαιότεραι σωζόμεναι τοιχογραφία* 
τοΰ Λάτρου δέν είναι προγενέστεροι τοδ 8ου αϊώνος4* άφ* Ιτέρου, δλίγα 
έτη μετά τήν έγκατάστασίν των, ο! μοναχοί έσφάγησαν υπό έπιδραμόντων 
Σαρακηνών, πλήν όλίγων οϊ όποιοι κατέφυγον είς τήν Μυκάλην καί έπανήλ- 
θον μετά τήν άποχώρησιν των * Αράβων5 *· Ή έπιδρομή αυτή δέν είναι 
δυνατόν νά έλαβε χώραν προ των μεγάλων αραβικών Ιπιθέσβων των μέσων 
τοΰ 7ου αΐώνος8 9. 

Πληροφορίαι περί τής τΰχης των μονών καί τών μοναχών κατά τήν 
πρώτην περίοδον τής είκονομαχίας Ιλλείπουν. Δέν γνωρίζομεν εάν έδρασε 
και είς τό Λάτρος δ περιβόητος διώκτης τών μοναχών στρατηγός τών Θρςτ 
κησίων Μιχαήλ ό Λαχανοδράκων7. Πάντως τάς άποφάσεις τής Ιν Νικαίφ Ίΐ 
Οικουμενικής Συνόδου υπογράφει καί ό «Ισίδωρος ήγούμενος τοΰ Λά· 
τρου»8. ΈπΙ Μιχαήλ τοΰ Τραυλοΰ άναφέρεται μοναχός καταφυγών είς τόν 
Λάτρον από τήν Κωνσταντινούπολή *, έπΐ δέ τοΰ διαδόχου του Θεοφίλου 
"Αραβες πειραταί όρμώμενοι έκ Κρήτης· οί όποιοι άπεπειράθησαν νά λεη· 
λατήσουν τάς μονάς καί νά σφάξουν τούς μοναχούς, ήττήθησαν κατά κράτος 
άπό τον στρατηγόν τών Θρφχησίων Κωνσταντίνον τόν Κοντομύτην καί οί 
πλεΐστοι έφονεΰθησαν10. Συμπεραίνομεν λοιπόν δτι κατά τήν δευχέραν περίο- 

1. Βοΐνης, σ. 67. — ΒΗ(58, άριθ. 1300 -1307&. — Πρβλ, Κ. * Α μ ά ν τ ο υ, Σύν¬ 
τομος Ιστορία τής Τέρας Μονής τοΰ Σινά, Θεσσαλονίκη 1953, σσ. 7-8. 

2. Απαΐ. ΒοΙΙ., 11, 1892, σ. 14. 
3. Ι,αίιηοε, σ. 178. 
4. Ό νί ιι 1 ί ί, αυτόθι, σ. 201, τάς χρονολογεί είς τους περί τό 700 χρόνους. 

Ό Η β 1 ε β η ΐ) β γ £ ( έν ΒΖ 23, 1914, σ. 336 )» νομίζει ότι είναι κατά τι νεώτεραι. 
5. Βίος άγ. Παύλου, σ. 109,»· 
6 ΕΙς τήν « Ιστορίαν Ιεράν κατά πλάτος τής βασιλικής και πατριαρχικής σεβα- 

σμίας μονής τής ύπεραγίας Θεοτόκου τής Παναγίας τοΰ Σουμελά, συντεθεΐσαν παρά 
τοΰ σόφοοτάτου διδασκάλου κυρίου Νεοφύτου, Ιεροδιακόνου Πελοποννησίου, τοΰ Καυ- 
σοκαλυβίτου, έν Λειψίρ 1776*. άναφέρεται δτι οί άγιοι Βαρνάβας, Σωφρόνιος καί 
Χριστόφορος έαεσκέφδησαν τήν έπΐ τοΰ Λάτρου μονήν τών Κελλιβάρων κατά τους 
χρόνοΰς τοΰ Θεοδοσίου τοΰ Μεγάλου. "Ως ήδη παρετήρησαν ό θεΐεΐιαγε (Ι«λΙ- 
οιόδ, σ. 104) και δ I. Ρο 1II (Βί5Ηθ£ΓβρΐΗο άβδ ΑοοΙοοΗιίββ ΟΓβοηαβδ, Βγιι-- 
χβΠβδ 1926, σ. 24 ), αΰτη νέμει ανακριβείων και είναι καταφανώς πλαστή. 

1 7. Θεοφάνης, Ικδ. Υο Βοογ, I, σσ. 446-446. — Βο^οδΙοη, άρ. 332. 
8. ]. Π. Μ α η 5 ί, δαοΓοταηι ΟοηοΠίοππη Νον» βΐ Αιηρίϊεείαια Οοΐΐοοίΐο, 

XIII, ΡΙοΓοηΙΐαο 1767, στ. 152 Ε. 
9. Βίος άγ. Παύλου, σ. 112,18-10. Πρβλ. και Η. Π (ο Ιο Πάγο) έν Αηαΐ. ΒοΙΙ-, 

30, 1911, σσ. 370-371. 
10. Τά μετά τόν Θεοφάνη, 3κδ. Βόννης, σ. 137. — Α. V α 3 ί 11 ο ν, Βγ· 
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δον της εΐχονομαχίας οί μοναχοί δεν ΰπέστησαν διώξεις και δτι 6 μοναχι¬ 

σμός ήνθει επί του Λάτρους. 
Ό Συνεχιστής του Θεοφάνους παραδίδει δτι, δτε το 863 δ στρατηγός 

τών Θρρκησίων Πετρωνας διετάχθη άπό τόν ανεψιόν του αυτοκράτορα 
Μιχαήλ τον Γ# ν* απόκρουση τόν Ιμίρην τής Μελιτηνής Άμερ, ό όποιος 
εϊχεν εισβάλει εΐς τό θέμα τών *Αρμενιακώνν μετέβη εις τό Λάτρον, δπου 
εϊς ασκητής δνόματι Ιωάννης του προεΐπεν δτι θά νικήση τους Άραβας. 

Μετά τήν συντριβήν του Άμερ εις τήν περίφημον μάχην του Λαλακάονος 
δ Πετρωνας παρέλαβε μεθ* έαυτοΰ είς τήν Κωνσταντινοΰπολιν τόν Ίωάννην, 
έκθειάζων τήν Αρετήν του εϊς τόν αδτοκράτορα Κ 'Ως παρατηρεί δ Ηαΐίειη, 

ή διήγησις αυτή είναι πιθανώτατα απόκρυφος, δεδομένου δτι εϊς παλαιοτέ- 

ραν πηγήν, τόν Βίον του Αγίου Αντωνίου τον Νέου, συνταχθέντα προ του 
τέλους του 9ου αϊ·, άναφέρεται ανάλογος διήγησις σχετική πρός τόν Πέτρω¬ 
ναν καί τόν άγιον τούτον *. 

Ή μεγάλη άνθησις του μοναχισμού εις ίόν Λάτρον συμπίπτει μετά 
τής μεγίστης Ακμής τής αυτοκρατορίας, κατά τόν 10ον καί τόν 11<>ν αϊώνα. 

Κατά τάς άρχάς του 10ου αϊ. ήκμαζον ήδη ή Ανατολικώς τής Ήρακλείας, 

κατά τάς νοτίας κλιτΰς του ορούς χειμένη μονή του Λαμπιονιού ή τών 
Κελλιβάρων, ή αρχαιότατη ίσως του Λάτρους, εϊς τό σπήλαιον τής 
οποίας έτάφησαν οϊ υπό τών Σαρακηνών κατά τόν 70ν αΐ. θανατωθέντες 
μοναχοί8, ή μονή του Σωτήρος ή τών Άγρα υλω ν, τέλος ή Καρΰα, 

«μοναστήριον μέγιστον καί πολυανθρωπότατον» ϊδρυθέν κατά τό 2ον ήμισυ 
του 9ου αΐ. Από τόν μοναχόν Πέτρον4, κείμενον κατά τόν εις τάς 
βορείας προσβάσεις του όρους6. 

Κατά τούς χρόνους τούτους ΐδρυθη μία νέα μονή, ή δποία εμελλε νά 
καταστή ή σπουδαιοτέρα του Λάτρου: ή λαύρα τής Ύπεραγίας Θεοτόκου, 
ή Ιπονομαζομένη του Στύλου, διότι ήτο έκτισμένη πλησίον γιγαντιαίου 
βράχου, ή του Αγίου Παύλου, εκ του δνόματος του ϊόρυτοΰ της. Ό 

ζαηεε εί Ιββ Αταϋεε, I, Βηιχείΐεε 1935, σ. 89. — Ί. Β. Παπαδοπούλου, Ή 
Κρήτη υπό τούς Σαρακηνούς, *Άθήναι 1948, σσ. 67 - 68. 

1. Τά μετά τόν Θεοφάνη, βκδ Βόννης, σο, 179- 184. Τόν Συνεχιστήν 
τού Θεοφάνους Αντιγράφουν εϊς τό σημεΐον τούτο δ Κβδρηνός (έκδ Βόννης, II, 
σσ, 163-165) καί ό Ζωναράς (έκδ. Πϊηάοτί, σσ. 10-11), δστις όμως δέν Ανα¬ 
φέρει τό όνομα τού ασκητου.— Πρβλ. ΚοςβεΙβη, άρ. 462. 

2. Β. Η α Πει η, δαίηΐ Αηΐοίηε 1ε Ιεαηβ βΐ Ρέίι·οη&8 1ε ναίηηαειιτ Αεε 
Αγεϊ>6Β εη 863, Ιν Αηαΐ. ΒοΙΙ., 62, 1944, σσ. 201 - 202. 

3. Βίος άγ. Παύλου, σ. 109)30. 
4. Ούτος έξη Ακόμη κατά τό τέλος τού 9®ν ή τάς Αρχάς τού 10»« αΐ., δτε μετέβη 

έκεϊ δ άγιος Παύλος 6 Νέος 1 Βίος Αγ. Παύλου, σ. 107,μ)· Πρβλ. κατωτέρω, σ. 77% 
6. Ι,&ΙιηοΒ, σ. 179. 
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βίος του ά/ίου τούτου, τόν οποίον έδημοσίευσεν δ “Ιππόλυτος ϋβΙβΗαγβ1, 
εγράφη 15 περίπου ετη μετά τόν θάνατόν του άπό Λατρηνόν μοναχόν, δρι· 
στον γνώστην προσώπων καί πραγμάτων2 3 και είναι πολύτιμος πηγή διά τόν 
μοναχικόν βίον τής έποχής εκείνης, τήν δργάνωσιν τής μοναστικής πολιτείας 
του Λάτρου καί τήν τοπογραφίαν τής περιοχής. 
Ό άγιος Παύλος δ Νέος έγεννήθη είς τήν Ελαίαν τής ΑΙολίδος 

κατά τά ογδοηκοστά πιθανώτατα ετη τού 9ου αΐ8. Ό πατήρ του ήτο κόμης 
έν τφ πλυΐίίφ στρατφ καί έφονεύθη παρά τήν Χίον §ν ναυμαχία προς Κρή* 
τας “Αγαρηνούς. Ή μήιηρ του ήιο μακρινή άνεψιά τού άγίου Ίωαννικίου 
τού Μεγάλου4 *- Ό μεγαλύτερος άδελφός τού άγιου Βασίλειος έκάρη μοναχός 
παρά τήν θέλησιν τής μητρός του καί ήσκήτευσε πρώτον είς μονήν τού 
Όλυμπου τής Βιθυνίας καί είτα εις τήν Μυκάλην. Έκεϊθεν μετακαλεΐ τόν 
Παύλον καί οϊ δύο δμού μεταβαίνουν είς τό Λάτρος, δπου δ Βασίλειος §μ«ΐ" 
στεύεται τόν άδελφόν του εις τόν Ιδρυτήν καί ήγούμενον τής μονής Καρύας 
Πέτρον, καί κατόπιν επιστρέφει εις τόν Όλυμπον, δπου γίνεται ήγούμενος 
τής λαύρας τού θεόπτου “Ηλιου. 

Ό Παύλος προσεπάθει νά μιμήται κατά γράμμα τόν γέροντά του. 
Κρυφίως εφόρει τόν ετερον των τρίχινων χιτώνων του, έξετέλει προθύκως τάς 
Ιργασίας αΐτινες τού άνετίθεντο, ενήστευε καί ήγρύπνει. «Ούτως ίγύμνασεν 
έαντόν», γράφει δ βιογράφος του, «καί οϋτως Ισχυρότερον καί φνσεως αυτής 
εδειξεν, ώς εϊ ποτέ δή καί ϋτζνου μεταλαχεϊν εαυτόν άνήκε μετά πολύν δηλαδή 
τόν κάματον καί τούς πανημέρους εκείνους καί παννύχους ίδρωτας, οϋδείς των 
πάντων αυτόν έδεάσατο ονκ επί στρωμνής, ούκ επί ψιάθων, ουκ έπ άλλου δη 
τίνος ήπλωμένον, ή τό μεϊζον έπί πλευράν κείμενον“ τιέτρρ. δέ τινι ή δένδρω 
παρυπτιάσαντά πως εαυτόν άνεϊχε, καί οϋτω βλεφάροις &ς εϊπεϊν άκροις του 
ϋτζνον παραγευόμενον, ή τάληθέστερον εϊπεϊν, τής εκείνου βίας καταψευ- 

δόμενον» 6. 

Μετά τόν θάνατον τού γέροντός του δ Παύλος, §πι θυμών ν* άσπασθή 
τόν Ιρημικόν βίον, εγκαταλείπει τήν μονήν Καρύας και μαζί μέ ενα φίλον 
του μοναχόν, τόν Δημήτριον, ανέρχεται είς τήν κορυφήν τού δρους, κατέρ¬ 
χεται εις τήν λαύραν των Κελλιβάρων καί έπισκέπτεΤαι τά σπήλαια τής Φίλε* 

1. ΒΗΟ”, άρ. 1474. Βλ. καί Ρ. Η&Πείη έν Μακεδονικοΐς, Ε', 1961-1963, 
σσ. 949 - 943. 

2. Η. Όεΐεΐι&γε έν ϊ,αίηιοδ, ο. 100. — Ο. V & η ά ε V ο γ 81 έν ΑηαΙ. 
ΒοΙΙ, 33, 1914, σ. 76. 

3. Ρ. νοοοίορουΐοε, 8ιιγ Ια άαΐε άβ ίοηάαϋοη άβ Ια Ιατητε άτι 8φ- 
Ιοβ, έν Βγζαηϋοη, 36, 1966 (ύπό έκτΰκωσιν). 

4. δ ρ. V γ γ ο η ί ε, 31. Ιο&ηηιοίαδ Ι&β Οι-οαί (764 - 816) αηά Ι&ε « δίανβ » 
ίη ΒΗΙχ^αία, έν Β?ζαη11οη, 31, 1961, σ. 948, σημ. 9. 

&· Βίος άγ· Παύλου, σ. 108,π-ιβ. 
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ρήμου, είς δν των οποίων και εγκαθίσταται. Ό Δημήτριος,-μή δυνάμενος 
ν* Ανθέξη είς τάς κακουχίας και τάς στερήσεις ( μόνη τροφή των ήσαν άωροι 
καί ωμαί βάλανοι πρίνων), εγκατέλειψε τόν Παύλον καί εγκαιεσιάθη πλησίον 
ένός Αναχωρητοΰ τής λαύρας των Κελλιβάρων. Ό Παύλος παρέμεινεν εις ιό 
σπήλαιόν του, τρεφόμενος . μέ «παξαμάτια» (παξιμάδια), τά δποΐα Από 
καιρού ε!ς καιρόν του έκόμιζεν ό Δημήτριος, ύπομένων «αγρυπνίαν άπόρρη* 
τον, άσιτίαν Ισόρροπον, γονάτων κλίσεις ονδ* εϊς άριθμόν ραδίως ήκούσας, τήν 
έπί πλευράν ουδ* δλως χατάκλισιν, τήν άλλην άρρητον κακοπάθει αν, αυτήν τήν 
μόνωσιν, ήτις δπως λυπηρά καί άσχεκτος καί πνιγώδης, ϊσασιν οI πεπει¬ 

ραμένοι»1 2. 

Μετά οκτάμηνον δ ήγοΰμενος τής Καρύας αναγκάζει τόν Παύλον να 
ίπιστρέψη επί απειλή επιτιμίου. Ό άγιος δμως πάλιν αναχωρεί μετ9 ολίγον, 
περιέρχεται «πάντα τά σπήλαια καί τάς άκρωρείας, τούς δανΐτικούς ύπςίόων 
φαλμούς»3 4 *, και τελικως μεταβαίνει ε!ς τήν λαύραν τού Σωτήρος καί παρα- 
καλεΐ τόν ήγονμενόν της «στϋλον αυτφ μή μακράν τήσδε τής λαύρας... άφε- 
στηκότα δείμασθαι, ώσπερ ονκ άρκοϋν αυτφ το των άνθρώπων μακρύνεσθαι 
μάνον, Αλλά καί τής κατά σώμα πράς ουρανούς έπιθυμεϊν Αναβάσεως»8. Ό 
ήγούμενος υποδεικνύει εΐς τόν Παύλον «στϋλον άλλον Αχειροποίητον», δπου 
είχε διαμείνειείς Ασκητής κατά τούς χρόνους Μιχαήλ τού Τραυλού. «Πέτρα 
δέ οδτος ύπερύψηλος, καί αυτών ήδη παραψαύουσα των νεφελών, ής έν τφ άκρω 
σττήλαιόντι αάτοφνές ήν. ...Τούτο γουν τδ περιφανές σττήλαιον καί δ θειάτατος 
οίκεϊ Παύλος»*. Τό σπήλαιόν τούτο, εις τό όποιον ή άνοδος ήτο δυνατή 
μόνον τή βοηθείρ κλίμακος, εύρίσκεται 2 χλμ. βορείως τής κορυφής τού 
Λάτρου εΐς ύψος 740 μέτρων, Ιπέπρωτο δέ να καταστή δ πυρήν τής περί* 
πύστου λαύρας τού Στύλρυ. 

Ή έχει διαμονή τού Αγίου υπήρξε κατ* Αρχάς εξόχως δυσχερής. Τρό* 

φίμα εφερεν εΐς αυτόν αΐπόλος τις, δ όποιος τόν άνεκάλυψεν ένφ Ανεζήτει 
δύο Απολεσθείσας αίγας του. *Επρομήθευσεν οδτος εΐς τόν Αγιον «καί δβα 
δή των έτώιλων ου πολυτελή μέν, χρήσιμα ό* δμως. Τίνα ταύτα; σκεύος δοχεΐον 
φωτός, βραχύ έλαιον καί λίθος πυρίτης» 6. Μετ* δλίγον δμως 6 αΐπόλος Απήλ- 

θεν εΐς τά μέρη τής Μιλήτου διά τήν συγκομιδήν των καρπών καί ό Αγιος 
δλίγον δλειψε ν” άποθάνη εξ Ασιτίας, αναγκασθείς νά πίη τό δλαιον τού 
λύχνου του. Ευτυχώς δμως τόν Ινεθυμήθη δ ήγούμενος τής μονής Άγραύ- 
λων, καί Από καιρού εΐς καιρόν τού Ιστελλε τρόφιμα. 

1. Βίος άγ, Παύλου, σ. 111,μ>μ« 
2. Αΰτόθι, σ, 112,χο-3ΐ. 
8. Αύνόθι, σ. 112,Χ8-μ* 
4. Αύιόθι, σο. 112)80-113,χ. 

6. Αύτόδι, σ. 113,ω-η. 
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Όλίγον κατ* δλίγον ή φήμη τής άρετής, τών δπτασιών καί των θαυμάτων 
ιού άγιου Παύλου ήπλοΰιο, καί ήρχισαν νά συρρέουν πρός αυτόν μαθηταί. 
«Ούτως οδν δνομαστον γενομένον, ...πάντες δσοι εϋπλαστοι καρδίαι καί εΰτζε^ 
βεις, άντίτνπόν τε πονηρίας ονδέν 2χονσαι} άλλα τρωθήναι μάλλον τφ τοΰ καλόν 
Ιρωτι έπιτήδειοι, ούτοι παρ αυτόν έφοίτων, καί τ# σειρήνι της αύτον χρηστό- 
τητός τε καί Ιλαρότητος άλισκόμενοι μένειν παρ αυτω ήγάπων καI ύπ’ έκεΐνφ 
καθηγητή καί δώαακάλω τήν άρετήν άσκεϊσθαι» ι. 01 μαθηταί έχτιζον Ικα- 

στος Ιδίαν στέγην, μετ* δλίγον δέ άνήγειραν καί ναΐσκον. "Αλλοι έξ αύτών 
έμόναζον κατ* Ιδίαν, άλλοι διήγον αύσιηρόν χοινοβιακόν βίον. 

Επειδή συνεχώς έπληθύνοντο οΐ μαθηταί καί οΐ έπισχέπται, δ άγιος 
ήναγκάσθη, άφοΰ ΙπΙ 12 έτη είχε μείνει έγκλειστος είς τήν λαύραν τον, 
ν* άπέλθη «είς ζά έρημότερα τοΰ όρους, κρνει καί θάλπει καί τζαντοδαπαϊς 
δλλαις κακοπαθείαις διαπαλαίων, ονδένα μεν των άνθρώτζων σύνοικον ίχων, 
θηρσί δέ άγρίοις ο ία γείτοσι καί όμοσίτοις χρώμενος, καί τό χαλεπώτατον έν 
άνθρώποις, τήν μόνωσιν ήδέως φέρων διά Χριστόν» Κ Άπό καιρού είς καιρόν, 

κατερχδμενος εΐς τήν μονήν του, έδίδασκε καί παρήνει τούς αδελφούς. 
Καί εΐς τήν νέαν του δμως κατοικίαν έδέχετο δ άγιος πολλάς επισκέψεις 

μονάχων, άλλα καί λαϊκών τής Μιλήτου. «Ταντα δέ τφ Παύλφ πολλή άνία 
καί καρδίας Ισχυρόν δλγημα, σφόδρα ήσνχίας έρωτικως έχοντι»9. Έγκατέ- 

λειψε λοιπόν καί τό νέον του έρημητήριον, άπήλθεν εΐς τήν Σάμον καί 
Ιγχατεστάθη εΐς τό ύψηλδτερον δρος τής νήσου, τόν άπδκρημνον καί δασώδη 
Κερκετέα. Κατφκησεν εκεί τό σπήλαιον τού Πυθαγόρου, τό οποίον μόνον 
διά κλίμακος είναι προσιτόν. Απέκτησε χαΐ έχει μαθητάς δ όσιος, άνίδρυσε 
τρεις λαύρας καταστραφείσας ύπό τών Αράβων καί «πολλοί πρός αύτόν κατά 
πρόφασιν ώφελεΐας ψυχής άφιχνοϋντο»4. 01 μονασται δμως τού Λάτρου, 

πληροφορηθέντες τό νέον του καταφύγιου, τόν έπεισαν νά έπιστρέψη πλη¬ 
σίον των. 

Έν τψ μεταξύ ή φήμη τού άγίου εΐχεν άπλωθή μέχρι τής Κρήτης, 
κατεχομένης τότε ύπό τών ΑράβωνΑ, τής Βουλγαρίας6 καί τής "Ιταλίας. 

1. Βίος άγ. Παύλου, σ. Ιΐδ,ιβ·», 
9. ΑύτόΘι, σ, 117,ι&-ιβ· 
3. ΑύτόΘι, σ. 119,17-18. 
4. ΑύτόΘι, σ. 120, χ6. 
6. Παρά τήν ύπερεκατονταετή άραβιχήν κατοχήν, ή πλειονοψηφία τού πληθυ¬ 

σμού τής μεγαλονήσου είχε παραμείνει πιστή εΐς τήν πάτριον Θρησκείαν. Βλ. σχετι- 
κώς Ν. Τωμαδάκη, Προβλήματα τής Ιν Κρήτη Άραβοκρατίας (926-931 μ.Χ.). 
£ν ΕΕΒ2 Λ', 1960- 1961, οσ. 1-34. 

6. Κατά τόν βιογράφον τού άγίου «Σκύβαι... τόν Μρα Βγνοχταν» (Βίος άγ. Παύ¬ 
λου, σ. 192,ι). Ό δρος οϋτσς χρησιμοποιείται ύπό τών Βυζαντινών συγγραφέων πρός 
δήλωοιν διαφόρων λαών (Κ. *Α μ ά ν τ ο υ, Τά ΙΘνολογιχά ύνόματα είς τούς Βυζαν- 
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Ό τσάρος της Βουλγαρίας Πέτρος του εστελλε συχνά γράμματα, δ δε πάπας 
Ρώμης άπέστειλεν εΐς τόν Λάτρον γηραιόν μοναχόν με τήν Ιντολήν όπως 
γνωρίση προσωπικώς τόν όσιον και έπιστρέφων του τόν περιγραφή- Και μέ 
τόν Κωνσταντίνον Πορφυρογέννητον διετήρει αλληλογραφίαν δ άγιος Παύ¬ 
λος* κατά δέ τόν βιογράφον του τόν συνεβούλευσε νά μή επιχείρηση τήν 
κατά τής Κρήτης Ικστρατείαν του 949, ή τις πράγματι άπέληξεν εΐς κατα¬ 
στροφήν1. Χάρις εΐς τήν οίκειότητα αυτήν πρός τόν βασιλέα ένήργησε και 
Ιπέτυχε νά έκτοπισθοΰν ο! επισημότεροι και πλέον δραστήριοι των Μανι* 
χαίων τής περιοχής* δέν ήδυνήθη όμως καί νά εκριζώση τελείως τήν αϊρεσιν*. 

Τό δηόλοιπον του βίου του διήνυσεν δ όσιος Παύλος εΐς τό Λάτρον, 
πλήν δυο βραχέων ταξιδίων εΐς τήν Σάμον καί εις τήν "Έφεσον. Μέχρι τέλους 
έξηκολουΟησε διδάσκων* Ιλεών καί έπιτελών πολλά θαύματα. Έκοιμήθη τήν 
15Τΐν Δεκεμβρίου 955 καί Ιτάφή εΐς τόν νάρθηκα του καθολικού τής μονής 
του Στύλου. Τό λείψανόν του άπετέθη άργότερον έντός λάρνακος εΐς εΐδικώς 
άνεγερθεν παρεκκλήσιον. 

Ό άγιος Παύλος δ Νέος υπήρξε μία άπό τάς μεγάλος μορςράς του μο¬ 

ναχισμού κατά τόν 10ον αιώνα. Ό Νικηφόρος δ * Αθωνίτης τόν Αναφέρει 
ευφήμως ιΐς τόν Περί Νήψεως καί Φυλακής Κορδίας λόγον τουΛ Ένφήτο 
αυστηρότατος πρός τόν εαυτόν του,, έδείκννεν ώς αληθής χριστιανός έπιεί- 

κειαν διά τά σφάλματα καί τάς άδυναμίας των άλλων4· Ή έμφάνισίς του 
δεν ήτο επιβλητική* ήτο «τήν ηλικίαν βραχύς, τήν κεφαλήν φαλακρός, τήν ύπή· 

νψ ονκ εΐς μήκος πολύ καθεψένψ ίχων, ... τήν δψιν ωχρός» 6. Έπεβάλλετο 
όμως αμέσως διά τής πραότητος και τής πνευματικότητος τήν δποίαν ήκτι- 

νοβόλει τό βλέμμα του. Τήν εντύπωσιν ήν προεκάλει περιγράφει Ιπιγραμ- 

τινού; συγγραφείς, έν Έλληνικοϊς, 2, 1929, σσ. 99 και 101. Πρβλ. καί Δ. Ζακυ- 
θηνου, * Αγιος Βάρβαρος, τόμος ΕΙς Μνήμην Κ. Αμάν του, "Αθήναι 1960, σ. 461, 
αημ. 2). ΈΙς τήν προκειμένην πρρίπτωσιν νοούνται πιθανώτατα οΐ Βούλγαροι. 

1. Βίος άγ. Παύλου, σ. 122,ιβ-ιι. Καί δ σύγχρονος τοΟ αγίου Παύλου όσιος 
Λουκάς 6 Στειριώτης προεφήτευσε, κατά τόν βιογράφον του* τήν έπιδρομήν ιών 
Βουλγάρων καί τήν δτιδ των Βυζαντινών άνακατάληψιν τής Κρήτης (Γ. Κ ρ έ μ ου, 
Φωκικά. Προσκυνητάριον τής έν τή Φωκίδι Μονής τοΟ "Οσίου Λουκά, Α', έν * Αθή¬ 
να ις 1874. σα. 84 -85, 60). 

2. Υπήρχον προφανώς άκόμη Μανιχαίοι εΐς τήν περιοχήν κατά τούς χρόνους 
τού δσίου Χριστοδούλου (2ον ήμισυ Ιΐον αΐ.): Βοΐνης, οσ. 119 · 120 = Ι<αΙιηο8, 
σσ. 178.ις * 174, 

3. ΡΟ, 147, στ. 951-952. 
4. Βίος άγ. Παύλου, σ. 118,7-19- 
5. Αύτόθι, σ. 131,1( — Ό άγιος Παύλος είκονίζεται εΐς τοιχογραφίαν τού παρά 

τήν μονήν τού Στύλου σπηλαίου του (1&Ιηιο9, είκ. Ι2β, πίν. 111. 1 καί V. 1) καί 
βίς εΙκόνα τής μονής τού Σι»α (Γ. καί Μ- Σωτηρίου, ΕΙκόνες τής μονής Σινά* Λβύ· 
κώμα, "Αθήναι 1966* είκ. 158* άνω Αριστερά). 

8 -1 -1967 
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μητικώς δ πατρίκιος Φώτιος, τον όποιον είχεν άποστείλει πρός τόν άγιον 6 
Κωνσταντίνος δ Πορφυρογέννητος· με τήν έντολήν δ πως, έπιστρέφων, του 
άναφέρη «δπως έχει προσώπου καί όφθαλμών, φθέγματός τβ καϊ βαδίσματος 
καί των άλλων, καί προηγουμένως τής δψεως». «'Ωρμημένφ μου), λέγει δ 
Φώτιος, «άτενίζειν πολλάκις τω αυτοϋ προσώπω άμήχανον ήν οϊα γάρ τις 
άκτίς ήλιώδης έκεϊθεν έκπεμπομένη τούς έμούς Ιβαλλεν όφθαλμούς καί μύειν 
έποίει»1 2 3 4 5 * *. Ή μονή τήν δποίαν ίδρυσε κατέστη ή σπουδαιοτέρα του Λάτρου 
καί άνέδειξε τήν μεγαλυτέραν ίσως μορφήν του ανατολικού μοναχισμού 
κατά τόν 11°ν αΐ.( τόν Ιδρυτήν τής έν Πάτμφ μονής του θεολόγου δσιον 
Χριστόδουλον. 

Ή χρονολογία τής Ιδρόσεως τής λαΰρας του Στόλου δέν είναι ακριβώς 
γνωστή. 'Ως παλαιοτέρα μνεία τη; έθεωρεΐτο μέχρι τονδε ή έν χρνσοβοόλλφ 
του Δέοντος του Σοφού, διά του δποίου έδώρησεν οΰτος ιΐς τήν μονήν διά* 
φορά κτήματα*. Τό χρυσόβουλλον τούτο είναι γνωστόν μόνον άπό μνείαν 
του εις διαγιγνωστικδν σημείωμα του δουκος του θέματος Μυλάσης, Μελα- 

νουδίου καί Καόστροβιγολοΰ Μιχαήλ Δοΰκα, άναγόμενον εις τούς χρόνους 
του Ίσαακίου Αγγέλου. Κατά τό σημείωμα τούτο, οί μοναχοί τον Στόλου, 
κληθέντες ν* άποδείξουν τά δικαιώματα των έπί τίνος προαστίου· προσεκό* 
μι σαν σιγίλλιον του έτους 1127, έν φ άνεφέρετο τό χρυσόβουλλον του Δέον¬ 
τος τον Σοφού, καί βάσει αυτών τοΐς δπεδόθη τό προάστιον8. 

Είναι δμως δλως άπίθανον, εΐς δσονδήποτε μεγάλη ν ήλικίαν καί 3ν 
άπέθανεν δ δσιος τό 955, νά είχεν Ιδρύσει πρό του 912, ήτοι 43 έτη ένωρί- 
τερον, τήν λαόραν του Στόλου. Ώ; εΐδομεν, έμεσολάβησεν αρκετόν διάστημα 
μεταξύ τής είς τόν Δάτρον άφίξεώς του καί τής έγκαταστάσεώς τον ιίς τόν 
Στόλον, οί δέ μαθηταί θά ήρχισαν νά συρρέουν, δτε δ άγιος ήτο ήδη ώρι* 
μος ανήρ καί είχεν άποκτήσει φήμην ώς πνευματικός. "Αλλωστε δ βιογράφος 
τον άγίου δ δποίος, ώς εΐδομεν ήτο γνώστης προσώπων καί πραγμάτων 
καί αναφέρει πλείστας ασήμαντους λεπτομερείας, δέν θά παρέλειπε νά μνη- 
μονευση τοιαότην σημαντικήν άπόδειξιν τής βασιλικής εύνοίας. Είναι προ¬ 
φανές δτι οί μοναχοί του Στόλου έχάλκευσαν τό χρυσόβουλλον ή, πιθανώ- 
τερον, τό σιγίλλιον τον 1127 *» διά νά προσδώσουν μεγαλυτερον κύρος είς 
τάς απαιτήσεις των. 

1. Βίος άγ. Παύλου, σ. 127,ιμ6. 
2. Κθ£β8ΐοη, άριθ. 666. 
3. ΜΜ, 4, σσ. 323 ■ 327. Είς τάς Κθ£θ8(6η (έ.ά.) δ δούξ Μιχαήλ Δούκας άνα- 

γράφεται έσφαλμένως 8ΐτ&ΐ6£θ8 Μΐοΐιββΐ Οαχ. 
4. Σ. 77 καί σημ. 2. 
5. Ώς ήδη παρετήρησαν δ Δ. ΖακυΟηνός καί ή Η. Α&ΓτνοίΙβΓ, τό έγγραφον 

τούτο, τό όποΐον φέρει τήν χρονολογίαν « μηνί άπριλίφ Ινδ. β# έτους ,βχλε'*, είναι λίαν 

ΕΠΕΤΗΡΙΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 8Υ2ΑΝΤ2ΜΟΝ ΧΠΟΥΑΟΝ "Βτος ΛΒ' 4 
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Ή ΐδρυσις της μονής του Στύλου θά Ιδει λοιίτόν νά τεθή τούς 
χρόνους του Κωνσταντίνου του Πορφυρογέννητου, πιθανώτατα δέ εΐς τήν 
δεκαετίαν 920 * 930\ 

Σύγχρονος σχεδόν του άγιου Παύλου ΰπήρξεν δ επίσης περιβόητος κα· 
ταστάς διά τήν δρετήν, τήν ελεημοσύνην, τήν πραότητα και τά θαύματα 
άγιος Νικηφόρος8. Είχε διατελέσει οΰτος βασιλικός κληρικός καί έπΐ 
Νικηφόρου Φωκά ελαβε μέρος εΐς τήν δποτυχοΰσαν εκστρατείαν τής Σικε¬ 
λίας, «ϊνα τήν άναίμακτον τελοίη λατρείαν καί σύμβουλος δεξιός τω κρατοϋντι 
παρείη»9. Έπανελθών Ικ Σικελίας εξελέγη έπίσκοπος Μιλήτου, άλλα μετά 
τινα δτη, έπιθυμών ν* αφοσιωθή ιΐς τον ήσυχαστικόν βίον, μετέβη εΐς τήν 
μονήν του Στύλου δπου «τήν Ιερατικήν στολήν άποθεμενος, ...τό θεϊόν τε καί 
Ιερόν ενδιδνσκεται σχήμα» 4· Έγκατεστάθη ακολούθως ιΐς τήν Μνκάλην δπου 
ίδρυσε δύο μονάς, τήν έπιλεγομένην τά Ερεβίνθου καί τήν Ξηροχωραφίου 
ή *Ιεράς5ι σφραγίς τής όποιας δποκειμένη εν Βονκουρεστίφ φέρει πιθανώ- 
τατα τήν προτομήν του& 

Δεν είναι γνωστόν πότε ακριβώς Ιζησεν ό άγιος Αρσένιος δ έν 
τφ Λάτρφ7, δ οποίος κατήγετο εκ Κωνσταντινουπόλεως και είχε διατε- 

λέσει στρατηγός καί πατρίκιος του θέματος των Κιβυρραιωτών. Ό στόλος 
τού οποίου ήγεΐτο κατεποντίσθη κάποτε, «βρασμόν γενομένον έξ έσχάτων τής 
θαλάσσης τών πυθμένων», και μόνος διεσώθη δ Αρσένιος, δ όποιος «τό 
μονότροπον εϊλετο σχήμα, ύποπιάζων τό σώμα καί δονλον ποιων τής ψυχής». 

*Ηλθεν δ Αρσένιος εΐς τό Λάτρος καί έμόνασεν ιΐς τήν μονήν των Κελλι- 
βάρων, τής δποίας διετέλεσεν έπί τι διάστημα καί ήγούμενος. ΆφοσιωθεΙς 
εΐς τον δναχωρητικόν βίον, έγκατεστάθη ιΐς τι σπήλαιον τής περιοχής, τή 
παρακλήσει δμως των δδελφών έπέστρεψεν εΐς τήν λαύραν, δπου διήνυσε τόν 
υπόλοιπον βίον του ΰποβάλλων έαυτόν εΐς αΰστηροτάτην άσκησιν. 

ύποπτον, δεδομένου δη τό έτος 6635 άνηοτοιχεί πρός τήν 5κν χαι ούχΙ πρός τήν 2<*ν 
Ινδικτιώνα (Δ. Ζαχυθηνοΰ, Μελέτα ι περί τής διοικητικής διαιρέσειυς χαΐ τής 
έπαρχιαχής διοιχήσεως έν τφ βυζαντηφ χοάχει, έν ΕΕΒΣ ΙΘ’, 1949, σσ. 9-10. 
Η. ΑΐιτντβΠεΓ, ε.ά., σ. 129). 

1. Ρ. νοοοίορουΐοδ, έ.ά. 

2. ΒΗΟ8, άρ. 1338. 
3. Βίος άγ· Νικηφόρου, σ. 162,5* 
4. Αυτόθι, σ. 164,&-β. 
5. Περί τής μονής ναύτης βλ. Σπ. Λάμπρου, Ανέκδοτα έγγραφα τής μονής 

Ξηροχωραφίου ή *Ιεράς, έν Νέφ Έλληνομνήμονι, 11, 1914, οσ. 401-413.—Ο. 
β η ά ο 1, Ρίαιπιάοα, έν ΒΖ, 40, 1940, σ. 441 οημ. 2. — V. I* & υ γ ο η 1, Ι,ε Οοτ- 

ρυε άεε εοε&ιχχ άβ Γοιηρΐτο Βγζ&ηΙΐη, V. 2, Ρ&ηε 1965, οα. 215-216. 
6. V. Ι&ιιτΐηΙ, έ.ά., σ. 216, άρ. 1298. 
7. ΒΗΟ*, άρ. 2046. 
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Εις τό δγΌαχαπαιη ΕαοΙε&αε Οοηδί^ηΐίηοροΗίαηαε1 άναφέρονται 
δύο άκόμη λατρηνοί άγιοι, οί Αβραάμ καί Αναστάσιος, ούδέν δμως περί 
αυτών γνωρίζομεν. 

Έλαχίστας ειδήσεις εχομεν περί των μονών του Λάτρου κατά τά τελευ- 
ταΐα ετη τού 10ου καί τό μεγαλύτερον μέρος τού 11ου αΐ.*. Προφανώς δ μο¬ 
ναχισμός ήνθει καί αί μοναι άπέκτησαν κτηματικήν περιουσίαν εκ δωρεών. 

Μετά τήν μάχην του Μαντζικέρχ καί τήν προέλασιν τών Σελτζούκων 
εΙς τήν Μικράν Ασίαν, ή περιοχή του Λάτρου περιήλθεν §πί είκοσι περίπου 
Ιιη ΰπό ξενικήν κυριαρχίαν. Ηγούμενος τής μονής του Στύλου κατά τους 
χρόνους έκείνους ήτο μία μεγάλη μορφή του άνατολικοΰ μοναχισμού: δ 
οσιος Χριστόδουλος δ Λατρηνός8. 

Έγεννήθη οΰιος εις τήν περιοχήν τής Νίκαιας. "Αφουδπί τριετίαν §μό- 
νασεν εΐς τον "Ολυμπον τής Βιθυνίας, μετέβη εις τούς "Αγίους Τόπους καί 
έγκατεστάθη είς τήν Ιρημον τής Παλαιστίνης. Ήναγκάσθη δμως ν* αποχώ¬ 
ρηση έκεΐθεν κατόπιν έπιδρομής τών "Αγαρηνών, καί ήλθεν εΐς τον Λάτρον, 
δ που δγινε μοναχός καί είτα, περί τρ 1076*, ήγούμενος τής λαύρας του 
Στύλου. ΕΙχον ήδη άρχίσει αί τουρκικαί επιδρομαι καί δ Χριστόδουλος 
έμερίμνησε διά τήν δχύρωσιν τής μονής του1 * * 4 * 6. Τήν Ιδίαν Ιποχήνδ πατριάρ¬ 

χης τόν διώρισε πρώτον ή Αρχιμανδρίτην δλων τών μονών του Λάτρου6. 
"Ολίγον καιρόν μετά τόν διορισμόν του ώς ήγουμένου κατηγορήθη δ 

δσιος Χριστόδουλος διά διαχειριστικάς άνωμαλίας καΐέχλήθη εΐς άπολογίαν 
ΰπό του πατριάρχου7. Μετέβη τότε εΐς Κωνσταντινούπολιν, έγένετο δεκτός 

1. 5γη. βοοί. ΟΡ.,στ. 662,688,37. 
8. ]. Παιτοαζόε, Ερίεΐοΐίετε βγζ&ηΐΐηδ άιι Χβ εΐόοίε, Ραπε 1960, σσ. 146, 

149, 218 σημ. 2. — ΜΜ, 4, σσ. 308 - 817. — *0 ΟιηοηΙ αναφέρει κώδικα άντιγραφέντα 
εΐς τήν μονήν του Στόλου τό 1060 (Η. ΟπιοηΙ, Νοίβ βατ υη πιαητιεεήΐ £τεο 
οορίέ εη 1060 &η Μοηΐ Ι^&Ιτοε, Ιν ΚΕΟ, 1, 1888, σσ. 386 - 889). Πρβλ. δμως τάς 
αντιρρήσεις τοΰ Κ. ϋβντεεβδε, ΙηίΓοάαοΙίοπ ά ΓέΙυάβ άεε ηι&ηαεοηΐε £τεε5, 
Ρατίβ 1964, ο. 54 σημ. 12, - Ί. Σακχελίωνος, Πατμιακή Βιβλιοθήκη, Άθή- 
νησιν ,α^ν, οο. 78 - 80, άρ, 140. 

8. ΒΗΟ8, άρ. 303 - 308. — Μέχρι τοΟδε, πάντες σχεδόν ο( άσχοληθένττς μέ τόν 
δσιον Χριστόδουλον έπανελάμβανον άβασανίστως τάς άνακριβείας τών δποίων γέμει 
τό άιόητον βιβλίον τοΟ Βά. Ι,ε&αΓ&ί©!*, 8&ίηί·ΟΗηείοάιιΙε εΐ Ια τέίοπηε άεε 
οοανεηΐε £Γεεβ &α Χίε εϊόείε, Ραηε 1863. Πρώτη κριτική βιογραφία τοΟ αγίου, 
γραφεϊσα έπί τή βάσει έξονυχιστικής μελέτης τών πηγών, είναι ή παρεχομένη υπό 
της "Έρας Βρανούση εΐς τάς σελίδας 87 -127 τής περί τών "Αγιολογικών Κειμένων 
τοΰ "Οσίου Χριστοδούλου άξιολόγου πραγματείας της. 

4. Περί τής χρονολογίας βλ. Βρανούση, σ. 92. 
6. ΜΜ, 6, σ. 80. 
6. ΜΜ, 6, σ. 62. — Βοΐνης, σ. 120. 
7. Οταιπεί, Κέ£εβΪ63, άρ. 911. — ΜΜ, 6, σσ. 17-19. 
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ΰπό του πατριάρχου καί του εζήτησεν άθφωτικήν λύσιν. Επειδή αδτη 
καθυστερεί, ύπέβαλεν εΙς ιόν πατριάρχην ύπομνησηκόν. Ή λυσις τήν οποίαν 
τελικώς Ιλαβε δεν ήτο απαλλακτική. Συνέταξε τότε ό άγιος νέαν αναφοράν, 
ύπεραμυνόμενος τής πολιτείας του, άμφισβητών τήν νομιμότητα των κατά 
τής μονής άπαιτήσεων και τονίζων ότι εάν συνέβη άνωμαλία τις, αυτή έλαβε 
χώραν πριν άναλάβη τήν ήγουμενίαν. Ή απολογία του άγιου Χριστοδούλου 
σώζεται, φέρει δέ είς τό δτίσθιον μέρος τήν λύσιν του πατριάρχου, ή δποία 
δέν είναι δυνατόν ν’ άναγνωσθή διότι έχει μερικώς άποξεσθή καί καλυφθή 
δι* έπικολληθέντος τεμαχίου χάρτου. Έξ αΰτοΰ εΐκάζομεν ότι δεν ή το ευνοϊκή 
διά τον δσιον^Ό πατριάρχης Κοσμάς και ό διάδοχός του Ευστράτιος έξέδω- 
καν άργότερον ΰπομνήματα άπολλάσσοντα τον άγιον των έναντίον του κατη¬ 
γοριών9, φαίνεται δμως δτι ή κακή έντΰπωσις δέν είχε τελείως διασκεδασθή, 
διότι μετά παρέλευσιν έννέα ετών ό πατριάρχης Νικόλαος ό Γραμματικός 
αισθάνεται τήν ανάγκην νά έπαναλάβρ δτι ό Χριστόδουλος ήιο άΰφος1 2 3. 

Κατά τόν Μάρτιον του 1079 δ δσιος Χριστόδουλος άναχωρεΐ άπό τό 
Λάτρος καί εμπιστεύεται εις τούς μονάχους του Στόλου Σάββαν καί Λουκάν 
«τήν των ψυχών έπιμέλειαν» καί «τήν των πραγμάτων τής μονής φροντίδα»1 ** 

*Ως λόγον τής άναχωρήσεώς του προβάλλει δτι «διά τήν των πραγμάτων 
άνωμαλίαν καί τήν ένοϋσάν μοι άσθένειαν ου δυνατώς δβχον τή λαχονσημοι 
σεβάσμια μονή ένδιατρίψαι καί δι* έαντον τήν ποιμαντικήν έπιδείξασθαι, άλλα 
διά τήν έμήν αδυναμίαν ί ναί μήν καί δι9 έτέρας άναγκαιοτάτας δουλείας ου νήνδε 
τήν καθ’ ύμάς μονήν ώφελούσας, άλλ* ήδη καί δλον τό δρος κοινώς, άποδημεϊν..* 

έκβιαζόμεθα» 6. 

Διετέλεσεν δ δσιος επί τι διάστημα ήγούμενος μονής είς τήν Στρόβι¬ 
λον, πόλιν παραθαλασσίαν τής Καρίας9, φοβούμενος δμως δτι οΐ Τούρκοι 
θά τήν κατελάμβανον, διεπεραιώθη τό 1080 είς τήν Κώ, δ που ίδρυσε μονήν 
τής Θεοτόκου « των Καστριανών», παρά τό σημερινόν χωρίον Πυλί7. Κατά 
τήν διάρκειαν τής §ν Κφ διαμονής του άγιου α! μοναΐ του Λάτρου έλεηλα; 

τήθησαν άπό τούς Τούρκους. Μερίμνη του πολλά άπό τά βιβλία τών μονώγ 
διεσώθησαν καί μετεφέρθησαν είς τήν Κωνσταντινούπολή 8. Κατά τάς άρχάς 
του 1087 δ Χριστόδουλος, ευρισκόμενος είς τήν Βασιλεύουσαν, ύπέβαλεν είς 

1. Οηιχηεΐ, Κέβεείβε, άρ. 912. — ΜΜ, 6, σ. 19. —Πρβλ. Βρανούση, σ. 
90, άρ* 3. 

2. Οηι χηβΐ, Κέ£68(«8, άριθ. 913. 
3. "Ε.ά., άριθ. 944. - ΜΜ, 6, σ. 31. 
4. ΜΜ, 6, σ. 16. 
&. Αύτόθι. 
6. Βρανούση, σσ. 97 - 100. 
7. “Ε.ά., σσ. 100-107. 
8. Βλ. κατωτέρω, σ. 102. 
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ιόν πατριάρχην τήν παραίτησίν του άπό τήν ήγουμενίαν της μονής του 
Στυλού, ήπς και έγένετο αποδεκτή1 2. 
Ή έν Κφ διαμονή δεν Ικανοποιεί τόν όσιον. <(*Οτι μεταξύ των οίκον- 

μένων ήμεν διάγοντες», γράφει δ ίδιος εϊς τήνΎποτΰπωσίν του*, «καί τοϊς 
ήμϊν άνακειμένοις άγχιχερμονονααι των έποίκων της τοιαντης νήσου κτήσεις 
έτύγχανον, πράγματα εϊχον οι σνν έμοί αδελφοί, καί διαφοραί αντοΐς πρδς 
τούς πλησιάζοντας απετίκτοντο, κάντεϋθεν δχλησις ήμϊν έπεγίνετο, των άστίτ 
κών θορύβων ονδέν διαλλάττουσα» 3. Άπεφάσισε λοιπόν νά έγκατασταθή εϊς 
τήν έρημον τότε Πάτμον, «ώς δρημος μέν άνθρώπων ή έσχατιά, άΒόρνβος δέ 
ή διαμονή καί άπαρόδευτος ήμέροις πλοίοιςή έλλιμένωις» 4 5. Πρός τούτο μβτέβη 
καί πάλιν, κατά τάς άρχάς του 1088, εις τήν Κωνσταντινούπολή καί §ζή- 
τησεν από τόν αύτοκράτορα * Αλέξιον τον Κομνηνόν νά του παραχώρηση 
Ιπ* ανταλλαγή πρός άλλα κτήματα τήν Πάτμον. Άντ’ αύτοΰ 6 Αλέξιος 
£ζή*ησεν άπό τόν Χριστόδουλον νά άναλαβη τήν προστασίαν των μοναστών 
του Πηλίου, τό όποιον Ικαλεΐτο τότε "Ορος των Κελλίων ή Ζαγορά6. Ό 
όσιος συνέγραψε τότε κανόνα ή δρον, τόν όποιον όμως δεν Ιδέχθησαν οί 
μοναχοί τής Ζαγοράς. Κατόπιν αύτοΰ επείσβη ό Αλέξιος, τή μεσιτείρ καί 
τής παντοδυνάμου μητρός του "Αννης Δαλασσηνής, νά δωρήση εϊς τόν Χρι¬ 
στόδουλον, τόν * Απρίλιον του 1088, *ήν Πάτμον και τάς πλησίον αύτής 
νησίδας ®. 

Όλίγα μόνον Ιτη ήξιώθη νά ζήση ό άγιος εις τήν ΰπ* αυτου ίδρυθεϊ- 
σαν μονήν του Θεολόγου. Τό 109Γή 1092, ένφ οί Βυζαντινοί ήσαν άπη- 
σχολημένοι μέ τήν άπόκρουσιν του Ροβέρτου Γισκάρδου, ευρεν εδκαιρίαν ό 
Ιμίρης τής Σμύρνης Τζαχάς νά προσβάλη τάς παρά τήν * Ασίαν νήσους, καί 

1. Οπιιηοΐ, Κέ£Β8ΐβ8, άρ. 914. ΜΜ, 6/30-33. Πρβλ. Βρανούση, σσ. 91, 
άριΦ. 4. 96, 106. — Κακώς γράφει δ \νΐ6£απά (Ι^αίαιοδ, α. 184) δ» δ άγιος διετέ- 
λεσεν ηγούμενος τού Στύλου τό 1079 και είτα πάλιν τό 1087. Τυπικώς ύπήρξεν ήγού- 
μενος άπό τού 1076 μέχρι τού 1087 άνευ διακοπής, οί δέ μονάχοι είς τούς όποιους 
είχβν άναθέσβι τήν έποπτβίαν της μονής ήσαν άπλοι τοποτηρηταί. "Ο Ώ ο ιη Ρ. Κ β- 
η&τχάίη (Οΐιήβίοάαΐβ, Η&ουιηόηε άβ 81.-Ιββη ό Ρβίιηοδ, Ιν Κβνπβ όβ 
ΓΟπβηί ΟΗτέΐΐβη, V, 1900, σ. 236) γράφει οτι άλλος είναι δ Χριστόδουλος τού 
1087, δμολογβΐ όμως ότι δέν άνέγνωσε τά ΑοΙ& βΐ ΌψΙοιη&ΐ8 (αυτόθι, α. 217). 

2. Περί τού σημαντικότατου τούτου κειμένου, άποτελούντος συγχρόνως τυπικόν 
τής μονής τής Πάτμου καί αυτοβιογραφίαν τού Ιδρυτού της, βλ. Βρανούση, σσ. 14 - 26. 

3. ΜΜ, 6, σ. 63. 
4. ΜΜ, 6, σ. 64. 
5. Βρανούση, σσ. 128-139. Βλ. καί Ε. νταηιιεείε, Ι,β χαοηί άβδ Κο11!&, 

έν Ζ8οπιί1ε Κ&άον& VI®. Ιηεΐ., 8/2, 1964, σσ. 459 - 464. 
6. ΚθββδΙβη, άρι&. 1147. Εϊς τάς Κε£Β8ΐεα ή μονή τού Θεολόγον άναγρά- 

φΕται πάντοτε έσφαλμένως ώς μονή τού Προδρόμου. Τό σφάλμα έπανσλαμβάνβι δ 
0&ΐΓθ£θΓ5ΐε3Γι ΟεδοΗίοΙιΙβ*, σ. 309, σημ. 1. 
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οί μοναχοί της Πάτμου ήναγκάσθησαν νά καταφύγουν είς τήν Εύβοιαν1. 
Εκεί άπέθανεν δ άγιος τήν 16ην Μαρτίου 10932. *Όταν οΐ μαθηταί του 
έπέστρεψαν είς τήν προσφιλή του Πάτμον, μετέφεραν Ικεΐ τό λείψανόν του 
και τό άπέθεσαν έντός λάρνακος είς τον νάρθηκα τού καθολικού τής περί* 
πύστου μονής του Θεολόγου, όπου εύρίσκεται μέχρι σήμερον. 

Δεν έχει, νομίζω, Ιρευνηθή αρκετά ή αΙτία τής έκ του Λάτρου άναχω- 
ρήσεως του άγίου Χριστοδούλου και ή τύχη των μονών κατά τήν διάρκειαν 
τής προσκαίρου τουρκικής κατοχής. 

Ό φρονεί ότι ο! δύο μοναχοί, είς τούς όποιους δ όσιος 
Ινεπιστεΰθη τήν διαχείρισιν τής μονής, δεν θά ήδυνήθησαν νά παραμείνουν 
Ικεΐ Ιπΐ μακρόν, καί μόνον μετά τήν μάχην τού Δορυλαίου (1097) καί τήν 
έπακολουθήσασαν άπελευθέρωσιν τής δυτικής Μικράς Ασίας θά έπέστρεψαν 
οί άδελφοί εις τάς έρημωθείσας μονάς των3. 

Ό Λυσίμαχος ΟΙκονόμος, στηριζόμενος εις όσα γράφει ό ίδιος ό άγιος 
είς τήν Ύποτύπωσίν του, δποδίδει τήν φυγήν του είς τον φόβον των Τούρ¬ 

κων καί προσθέτει ότι ή Ιν Λάτρφ διαμονή ουδόλως άπήρεσκεν είς αυτόν4 *. 
Λέγει πράγματι ό άγιος: «Ούκ ήκούετο παρά τοϊς σύν ήμϊν έν τω Λάτρφ 
προσχαΰημένοις Άσεμνός ποτέ ομιλία, ούχ έωρατο παρ9 έκείνοις απρεπής 
ποτέ συναυλία, ούκ ήν παρ9 έκείνοις εριδος ή μίσους ή βασκανίας ένδειξις*··, 

άλλ ήν πάσα έκεΐ καί έν πασιν απλώς πολιχευομένη ενσχημοσύνη, άπραγμο- 

σύνη, άκτημοσννη, άγαθωσννη, άγιωσύνη καί έπί πάσι τούτοις τοϊς κατορ- 

Οώμασι των άρετων ή κορωνίς, ή ταπεινοφροσύνηΚαί περαιτέρω, περιγρα¬ 

φών τήν έφοδον των Σελιζούκων: «Τι λέγω μάχαιραν καί ρομφαίαν καί 
τόξον καί βέλη μεθύσντα καί πυρ κεκανμένον; τήν περσικήν δεξιάν καί τήν 

1. Βρανούση, σσ. 117-124. 
2. σ. 124. ΟΙ πλεΐστοι των νεωτέρων μελετητών, άντιγράφοντβς άκρι¬ 

τος τόν Εά. Ι*βΙ>3τ1>ιβΓ, τοποθετούν τον θάνατον τοΟ όσιου μετά τό 1100 Είς τούς 
υπό τής Έ Βρανούση άναφβρομένονς δέον νά προστεθούν οί συντάκται των ΑοΙβ 
δεηοΐοπιιη ( ΟοΙ. XI, σ. 298), ό Λάμπρος (Ν. Έλληνομνήμων, 11, 1914, σ, 
328), και ό V. Εουι-οπί (Ιετίλοιι4ϋτ ΤΗβοΙοβίο αηά Κίιχίιβ, λ. ΟΗηείοάιι- 
Ιορ). Επίσης, κατά Σακκελίωνα (Ιν Πανδώρα, 15, 1865, σ. 544), «ό ΟαέΗη 
τίθησι τόν θάνατον τού όσίου πατρός τό 1101, ό 5έ Λ. Ρόσσιος μέχρι τοΟ 1111 
παρεκτείνει τόν βίον αύτοΰ ». Τήν ορθήν ημερομηνίαν παραδέχονται, πλήν τής Βρα¬ 
νούση, οΐ Η ο ρ ί (ΟβκοΗίοΙιΙβ Οήβοΐιβπίαηάε νοιη Βθ£ίηη άεε ΜΐΙΙβΙ&ΗβΓδ όίε 
αα< άίβ ηειιβτβ Ζείΐ, Ιεΐρζίς, 1867 -1868, σ. 146), Σακκελίων (έ.ά. καί παρά 
Βοΐνη, α. γ'), 01ι. Όΐβΐιΐ (ΕΙαάβε Βγζ&ηΙΐηβε, Ρ&Π3, 1905, σ. 309) καί 
"Αννα Χατζηνικολάου( Πάτμος, * Αθήνα 1957, σ. 24 ). 

3. ΐΛΐίταοε, σ. 185, 
4. X*. Ο εοοηοιηοε, Ια νϊβ τβ1ΐ£ίθΐΐ56 ά&ηε ΓβηιρίΓβ όγζαηΐίη αη ίβηιρβ 

άβε ΟοιηηέηεΑ οί άβε Ααςοε, Ρβτΐδ 1918, α. 144, 
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των Τούρκων ωμότητα, ή τήν έφαν πάσαν έξηφάνισε καί χαλεπως έδήωσέ. 

Το Άνομον ίθνος τό διολέσαν πόλεις καί χώρας, τούτο καί και? έκείνης της 
χώρας τον Ισον όλεθρον έπιφέρον τοϊς ένοικοϋσιν επεισι, καί τό των ήμετέ- 

ρων άμάρτιων πλήθος έπανξάνον δσαι ημέραν τήν των 9Αγαρηνών ευημερίαν 
ουδό τήν έν τούτω τω δρει φνγαδείαν ήμιν εϊασεν άνενόχλητον* καί γάρ οΰδέ 
τρνμαλιά τις διέλαθε τούς άθέονς» 

ΕΙς τάς τουρκικάς έπιδρομάς Αποδίδουν ωσαύτως τήν φυγήν του άγιου 
καί οί άλλοι άσχοληδέντες μέ τό θέμα, ως 6 Εά. Ι,εΙ)3Γΐ)ίεΓ8, οΐ άκολου- 
θούντες αύτόν ΜατΙιπον® καί Κεηααάίπ1 2 3 4 5 *, δ Ρ. Οίιαίαηάοη \ δ Ι-ΈυζεΙ*, 

δ Ρ. \νίΐίε1ε7 8 9 10 11, δ I*. Βτέίπει8, ή “Αννα Χατζήνικολάου9 καί ή Έρα 
Βρανούση 10. 

Παρασιωπούν ή άγνοοΰν δμως δ ΟΙκονδμος καί οί άναλόγους πρός αυ¬ 
τόν άπόψεις Ικφράζοντες, κμί τάς κατά του άγιου κατηγορίας, αίδποΐαι 
άποδεικνύουν δα ή έν ιφ Λάτρφ διαμονή δέν ή ίο τόσον ειδυλλιακή δσον 
μάς αφήνει να φαντασθώμεν ή Ύποτύπωσις, καί τό πατριαρχικόν έγγραφον 
του 1087, διά του δποίου.γίνεται άποδεκτή ή παραίτησις του Χριστοδούλου 
από του αξιώματος του ήγουμένου τής λαύρας του Στόλου11. 

Τονίζει κατ* άρχήν βΐς τό έγγραφον τούτο δ Νικόλαος δ Γραμματικός, 
δτι δ οσιος «καλώς τά τής ήγουμενεΐας διεΐπε καI τό προσόν αΰτφ ποιμνών 
λογικόν τής άλόγου των αίμοβόρων έθνών καί δλεθρίαυ δρμής άθιγές διετήρεί», 

συνεχίζει δμως : «ννν,..} ουκ όΙδ9 δθεν δκλάσας, εϊθ* ύπδ γηρ&ς, εϊθ* ύπ* άλλης 
περιπέτειας τινός, ήρετίσατο τήν τής ρηθείσης μονής τζροστασίαν καϊαλιπεΐν 
καί τόν πάντη έρημικόν τε καί ήσυχων βΐσν άπροσκόπως μετέρχεσθαΐ μόνος 
πρός μόνον τό θεϊον αχολάζων καί μήτε βιωτικαΐς τωιν ένησχολήαθαι σνγ- 

χύσεσι, μήτε μήν δλως πρός άλλο τι των τούς πολλούς έμποωύντων περί- 
σπασμούς άκονσίως καθέλκεσθαι κάντενθεν τής πνευματικής ησυχίας καί φίλης 

1. ΜΜ, 6, σσ. 61-62. 
2. Εά. Ι,εϋαιΊΜ ογ, έ.άΜ σ. 18. 
3. ΑΑ33., ΟοΙ., XI, σ. 298. 
4. Ρ Βεηαπάτη, β.ά., σ. 228. 
5. Ρ. 01ι & 1 & η ά ο η, Εββ&ί 5πγ 1ε Γέ&ηε «ΤΑΙεχίε Ιετ Οοιηηέηε, Ραη3 

1900, σ. 289. 
6 ]. Ευζεί, Ρ&Ιιηοε, Ρ&Π8 1914, σσ. 228 καί 290. 
7. Ρ. νΠΐΙεΙτ, σ. 3. 
8. Ι«. Β γ ε 1ι ί ε γ, Ι,εβ Ιαβίκίτιϋοηβ άε 1’εαιρίΓε 1>7Ζ&ηϋη, Ραηβ 1919, 

σ. 549. 
9. *Έ.ά,, σ. 23. 

10. Βρανούση, σ. 88. 
11. Βλ. σ. 86 σημ. I. — Καθ* δσον γνωρίζω, μόνον δ }. Ο & γ γ ο.π ζ έ 8, Ερΐβίο* 

1ΐεΓ3 1>7Ζ&πΗπ8 άα Χβ 8., Ραι*ΐ5 1960,% σ. 10, σημ. 5 άφήνβι νά έννοηθή δτι οΐ 
Τοΰρχοι δέν ήσαν Ισως είμή πρόφοσις διά τήν άναχώρησιν τοϋ όσιου. 
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έστερήοθαι»*. * Αποδεχόμενος λοιπόν τήν παραίτησιν του δσίου 
δ πατριάρχης διερωτάται τούς λόγους της καί δεν τήν αποδίδει είς τάς τουρ¬ 

κικός έπιδρομάς, τάς δποίας μόλις είχεν άναφέρει, άλλ* είς τό γήρας ή άλλην 
περιπέτειαν, τονίζει δε δτι του λοιπού θέλει 6 άγιος ν* άφοσιωθή είς τόν 
έρημικόν βίον, Απαλλασσόμενος των βιοτικών ένασχολήσεων. 

Ποιον άπό τα δυο κείμενα είναι πλέον αξιόπιστου, ή Ύποτύπωσις του 
άγίου Χριστοδοΰλου 1} τό έγγραφον του πατριάρχου ; Ή Ύποτύπωσις έχει 
χαρακτήρα αύτοβιογραφικόν, είς δέ τά κείμενα αύτοΰ του είδους υπάρχει μία 
φανερά ή λανθάνουσα προσπάθεια δικαιώσεως του γράφοντος. Άναντιρρή* 
τως μεγαλντέραν βαρύιηια έχει τό Ιπίσημον πατριαρχικόν έγγραφον. 

Νομίζω δτι αί τουρκικά! επιδρομαι δεν είναι είμή πρόφασις, η, τουλά¬ 
χιστον, δέν είναι δ κυριώτερος λόγος τής άναχωρήσεως του άγιου άπό τον 
Λάτρον. Ό δσιος Χριστόδουλος) δ δποΐος είχε μονάσει είς τον “Ολυμπον 
της Βιθυνίας κα! είς τούς *Αγίους Τόπους, Ιγνώριζε τήν κατά την Ιποχήν 
τον κατάπτωσιν του μοναχικού βίου 1 2 * * * * * 8 καί έπεθΰμει νά τόν έπαναφέρη είς 
τάς παλαιάς τον άρχάς, έπι τη βάσει Ιδίως τής πείρας του άπό την είς τά 
μοναστικά κέντρα τής Παλαιστίνης παραμονήν του8. Του ήτο όμως έξαιρε- 

τικώς δύσκολον νά Ιπιβάλη τάς Απόψεις τον είς μονάς μέ παράδοσιν καί 
Ιστορίαν. ΟΙ μοναχοί είναι άνθρωποι έξόχως συντηρητικοί, τείνοντες ν* άνα- 

γάγουν είς δόγμα τάς συνήθειας τάς δποίας παρέλαβον άπό τούς άρχαιοτέ- 
ρονς των. Ισχύει δι* αυτούς τό «ποΛαιός άσκός οίνον νέον ού δύναται συν- 

χηρεΐν»*. Θά σννήντησβν άσφαλώς δ άγιος άντίδρασιν άπό τούς μοναχούς 
τού Λάτρον, ώς άποδβικνΰεται έκ των εναντίον του καταγγελιών. *Αφοϋ έπί 
τινα έτη προσεπάθησβ ματαίως νά έπιτύχη έπιστροφήν είς τόν αύστηρόν 
κοινοβιακόν βίον, προψασισθείς τάς έκ των τουρκικών έπιδρομών δυσχερείας 
άνεχώρησε. Δέν άμφισβητώ τάς δυσχερείας αύτάς, νομίζω δμως δη εάν ή 
ζωή τών μοναχών διέτρεχεν άμεσον κίνδυνον θ' άνεχώρουν όλοι, 2νφ άπό 
τό ένταλμα δι* ού δ άγιος άναθέτει τήν έποπτείαν τής μονής είς τούς μονα- 

1. ΜΜ, 6. σ. 30. 

2. Ρ. Οΐιαίαηάοη, σ. 288 χ.Ι, -1« Οεοοηοιηοδ, Ι.Α., σσ. 126 
κ.έ.. 142. —1«. Β γ έ 1ι ϊ € γ, έά., σσ. 567 - 569. 

3 Είς την Ύποιύπωσιν δρίζει ή έκκλησιαστική ύμνφδία καί πασα προσευχή και 
Ακολουθία νά γίνεται κατά τό Τυπικόν τής έν Ίεροσολύμοις λαύρας τοΟ Αγίου 
Σάββα (ΜΜ, 6, σ. 71). Όρθώς ύπαστηρίζει ό Σακκ.ελίων (!.ά., σ. 542) και 
παραδέχονται ό Ε υ ζ β I (Ι.ά., σ. 289 ) καί ή Βρανούση (έά., σσ. 4, 131 -132, 
139 )· δτι δ δρος τέΐοπηο τόν όποιον χρησιμοποιούν ό Ι,βόαΓόίβΓ καί ο( ΑκολονθοΟν- 
τες αύτόν, Αρμόζει είς τά μοναστικά τάγματα τής Δύσβως καί δχι είς τόν Ανατολι¬ 
κόν μοναχισμόν, καί δτι δ άγιος Χριστόδουλος Απλώς Ιπεδίωξεν έπιστροφήν είς τό 
μοναχικόν Ιδεώδες τοΰ Μεγάλου Βασιλείου. 

4* Β ο ί ν η ς, σ. 126. 
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χούς Σάββαν και Λουχαν, Αποκομίζει τις τήν έντΰπωσιν δτι 6 μοναστικός 
βίος έξηκολοΰθει Αδιατάραχτος1. 

Ό πατριάρχης Αντιόχειας ’Αθανάσιος γράφει είς τό « Έγχώμιον είς 
τήν Ανακομιδήν του λειψάνου του Αγίου Χριστοδούλου» δτι οΰ'ος Ανεχώ- 
ρησεν από τό Λάτρος «σνναγαγών δπόσον περί αύτόν μάλλον των άλλων 
ενγνωμονικδν καί ύπήκοον»2 3 4 5 6· Έξ αΰτοΰ συνάγομεν δτι τον δσιον ήκολού- 

θησαν δσοι ήσαν διατεθειμένοι ν* Ασπασθοΰν τό αυστηρόν χοινοβιακόν Ιδεώ¬ 
δες τό όποιον οδτος έχήρυττεν. Οί υπόλοιποι παρέμειναν Ιπειδή διεφώνουν 
πρός τάς Απόψεις του Αγίου, και όχι διά νά πέσουν Ικοΰσια θύματα των 
Σελτζούκων ®. 

Και είς Αλλο χωρίον τής Ύποτυπώσεως προσπαθεί νά δικαιολογήση 6 
δσιος Χριστόδουλος τήν Αναχώρησίν του: «Δευτέραν μετανάστευση! έποιήσα- 

μεν», γράφει, «καχαφρονησαντες, ϊν* οϋτως είπα), καί ποιμαντικής χειροτονίας... 
καί ένοχοι γεγονότες Ισως τής έπΐ τιροστασίφ δίκης* τό γάρ δρος τούτο τοΰ 
Λάτρου ήμϊν ένεπιστεύθη παρά τής πατριαρχικής μακαριότητος, καί τήν του 
πρώτου κλήσιν δσχομεν έν αύτφ, καί τάχα Μδεί ημάς καΐτούτφ έναποθανεϊν πατά 
τούς Ισχνρογνώμονας τής δικαιοσύνης λογισμούς. *Αλλ* ή άνθραπιΐνη άσθένεια 
ή έπιστρεφομένη άεΐ είς τήν φιλανθρωπίαν του κυρίου καί τούτη θαρρούσα 
έθαρσοποίησεν ήμάς, ώς ούδέν άδικοϋμεν»*. Δεν νομίζω δτι ή έννοια τοΰ 
χωρίου τούτου είναι δτι δ Αγιος έπρεπε νά μείνη εΐς τόν Λάτρον διά νά 
σφαγή Από τούς βαρβάρους, όπως φαίνεται νά δποστηρίζονν δ Βάζο* καί δ 
ΟΙκονόμος8. * Απλώς λέγει δτι θά έπρεπε νά είχε παραμείνει πλησίον τοΰ 
ποιμνίου του μέχρι τοΰ φυσιολογικού του θανάτου. 

Άξιοσημείωτον είναι δτι δ δσιος, φεΰγων, δεν παρέλαβε μεθ* έαυτοΰ, 
ώς συνήθως ΰποστηρίζεται, τά κειμήλια καί τήν βιβλιοθήκην τής μονής, 
δπως Ασφαλώς θά είχε πράξει Ιάν ταΰτα διέτρεχον τότε Αμεσον κίνδυνον. 
*Ω; δρθώς τονίζει ή Έ. Βρανοΰση, α! μοναι έλεηλατήθησαν μετά τό 1080, 
δτε δ Αγιος ευρίσκετο βΐς Κώ, τό σχετικόν δέ χωρίον τοΰ Κωδικέλλου δέν 
τεκμηριώνει Ιγκατάλειψιν των μονών Αλλά μόνον δηώσεις και κακώσεις έκ 
μέρους των Τούρκων8· 

1. ΜΜ, 6, σσ. 16 -17. 
2. Βοΐνης, σ. 141. 
3. Τό γραφάμβνον ύπό τοΰ ΟΙκονόμου (έ.Α·, σ. 144) δτι δ άγιος έφθασεν 

είς Στρόβιλον συνοδευόμενος Από Αριθμόν κληρικών, οίτινες δέν είχον μβγΑλην Εμπι¬ 
στοσύνην είς τήν μεγαλοψυχίαν τών Τούρκων καί είχον εδρει σοφήν τήν Απόφασιν 
τοΰ πρώτον των ν* Αναχώρηση, Αποτελεί βΰφυσλογίαν μή στηριζομένην είς καμμίαν 
πηγήν. 

4. ΜΜ. 6, σ. 62. 
5. I- Εαζβί, έ.Α·, σ. 274. — I* Οεεοηοχηοε, έ.Α., σ. 145. 
6. Βρανούση, σσ. 104 -105. 
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Δέν ήδυνήθη νά Ιπιβάΐη τάς άπόψεις του δ δσιος ούτε εις τήν Κώ, 
ούτε εϊς τούς μοναχούς της θεσσαλικής Ζαγοράς, εϊς μέν τήν Κω λόγφ τής 
γειτονίας λαϊκών, εϊς δέ τήν Ζαγοράν διότι οί εκεί ασκούμενοι και* ούδένα 
τρόπον Ιδέχοντο ν* άσπασθοΰν τό κοινοβιακόν σύστημα. Μόνον εϊς τήν μο¬ 
νήν τής Πάτμου επέτυχε του σκοπού του, 3ν και ούχϊ άνευ δυσχερείων1 2 3, 
τούτο δέ διότι ή νήσος ήτο έρημος και μόνον οί δ.ταδοί του τον ήκολούθη- 

σαν εκεί, δεν είχε δέ ν* άντιπαλαίση πρός τάς ερριζωμένας συνήθειας καί 
τήν άντίδρασιν των παλαιών μοναχών, δπως εϊς τόν Λάτρον καί τήν Ζαγοράν. 

*Οσον άφορ$ εϊς τήν ύποτιθεμένην εγκατάλειψιν των μονών, Ιάν κατά 
τήν πρόσκαιρον τουρκικήν κατοχήν δ μοναχικός βίος είχε παντελώς εκλείψει 
και αϊ μοναΐ τού Λάτρου εϊχον έρημωθή, δέν θά υπήρχε λόγος νά ύποβάλη 
ό άγιος Χριστόδουλος παραίτησιν οκτώ έτη μετά τήν φυγήν τών μοναχών καί 
μάλιστα, δπως γράφει ό πατριάρχης, «αξιών... καί τής ήγουμενεΐας της $η- 

θεΐοης μονής του Λάτρου τήν πρόνοιαν ημάς ποιήσασθαι» *. Χαρακτηριστικόν 
έπίσης είναι δτι εϊς τόν Κωδίκελλον, συνταχθέντα τό 1093, δηλαδή πέντε δλα 
έτη προ τής άπελευθερώσεως τής Εφέσου καί τής κοίλάδος τού Μαιάνδρου8, 
δρίζει 6 δσιος νά μή δοθούν εις τήν λαύραν τού Στύλου ή άλλην μονήν τού 
Λάτρους τά βιβλία τά όποια τού είχε δωρήσει δ πατριάρχης, άλλα νά παρά- 
μείνουν εϊς τήν Πάτμον. 

Βάσει τών άνωτέρω δυνάμεθα, νομίζω, νά ΰποστηρίξωμεν, δτι δ αγιΟς 
Χριστόδουλος δέν άνεχώρησεν Ικ τού Λάτρου τόσον λόγφ τών τουρκικών 
έπιδρομών, δσον διότι είχε πικρανθή εκ τών έναντίον τον κατηγοριών καί 
ήθελε νά έγκατασταθή εις μέρος δπου θά ήδύνατο νά εφαρμόση τό αυστη¬ 
ρόν κοινοβιακόν ιδεώδες, κατά δέ τήν εικοσαετή τουρκικήν κατοχήν, παρά 
τάς δηώσεις καί τάς άναποφεύκτους δυσχερείας, ή συνέχεια τού μοναχικού 
βίου δέν διεκόπη εϊς τόν Λάτρον. 

Κατά τόν 12°ν καί 130ν αΐ. δέν έμφανίζονται προσωπικότητες τής δλκής 
τού άγιου Παύλου ή τού δσίου Χριστοδούλου. Κατά τάς Ιπτά πρώτας δεκαε¬ 
τίας τού 12ου αϊ. αϊ μοναί άκμάζουν, παρά τάς σποραδικάς έπιδρομάς τών 
Σελτζούκων4. Μετά τήν ήτταν δμως τού Μυριοκεφάλον ΰφίστανται κατα- 

1. Παρ' δλον δτι τόν άγιον εϊχον άχηλουθήσβι μόνον πιστοί του μοναχοί, πολ¬ 
λοί έξ αύτων «εϊ καί πολύ τά πρώτα τό πρόθυμον έπεδείχνυντο,... αίφνηδόνείς τοΰμπαλιν 
μετεβάλλοντο, ...ήσχαλλον, ήνιώντο, τών τής Κώ χαρ/των έμέμνηντο,... έπολιορκονντο τοϊς 
λογισμοΐς, πάντ ϊπασχσν, χαί μεστήν εϊχον. τήν διάνοιαν ταραχής. Τέλος εϊς προδπτον ήγα¬ 

γαν τόν σκοπών, διαιρεθέντες άτι άλλήλων χαΐ.είς έναντιογνωμούσας δύο μοίρας διαχριθέντεζ' 
ών ή μία χαϊ μείζων τήν άφ* ήμών διάστασιν ένενόησε» (ΜΜ, 6, σ. 66 )· 

2. ΜΜ, 6, σ. 31. 
3. Ρ. Οΐιαίβηάοη, ίά., σσ. 196- 197. 
4. Η. ΑΙΐΓτνοΠβΓ, 2.ά., ο. δ καί σημ. 19, σσ. 138-139. 
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στροφήν £·πό τούς Απελαύνοντας Τούρκους. ΕΙς Ιγγραςρον της μονής του Στυ¬ 
λού, άνα/όμενον είς τούς χρόνους του Πσαακίου Αγγέλου, άναφέρεται δτι 
«έπεϊ ή των χρόνων διάβασις τούς άνόμους Ισμαηλίτας Άρχοντας τούτων 
κατέστησε των χωρών, άπωλέσαμεν έν σώματι καί τούς εις άρετής Άχρον 
ψθάσαντας αγίους άνδρας»Χ. 

Μετά τήν άποχώρησιν των Τούρκων οί μοναχοί Απέστρεψαν εις τάς 
μονάς των, αί όποΐαι § γνώρισαν νέαν άνθησίν κατά τούς χρόνους τής αύτο- 
κρατορίας τής Νίκαιας. Πατριαρχικόν έγγραφον του 1222 άναφέρει τάς Ιξής 
13 μονάς: Αγίου Παύλου (Στύλου), Κελλιβάρών, Μυρσινώνος*» Δυσικοΰ, 
ΕΙοηνούντων, Κισσών» Φαλακρού Βουνού, Αγίου Ίωάννου, Άσωμάτου 
«ήτοι το Βάτιν», Άσωμάτου «ήτις δ Βαθύς Λιμήν έπικέχλητάι», *Ιερας8 καί 
Άσωμάτου «ήτοι τδ Περιστέριον»1 2 3 4 *. Απουσιάζουν άπό τόν κατάλογον αΰτόν 
αί παλαιαΐ μοναΐ τής Καρύας και των Άγραύλων. 

Κατά τό Ιεος 1233 εμόνασεν είς τήν μονήν των Δύο Βουνών» νησίδος 
τού Λατμικοΰ Κόλπου» ό Νικηφόρος Βλεμμίδης6. Μερικός δεκαετίας αργό¬ 
τερο ν ήσκήτευσεν §πί τι διάστημα είς τό Λάτρος ό μβτέπβιτα πατριάρχης 
Κωνσταντινουπόλεως Αθανάσιος δ Α' {1289-1293, 1304-1310)®. 

Μετά τήν άνάκτησιν τής Κωνσταντινουπόλεως δ Μιχαήλ Παλαιολόγος 
μεταφέρει τό κέντρον βάρους τής πολιτικής τού Βυζαντίου εις τήν Δύσιν, ή 
άμυνα των άνατολικών έπαρχιών παραμελεΐται και έντός βραχυτάτου χρο¬ 
νικού διαστήματος ή Μικρά Άσία καταρρέει καί ή νοτίως τού Μαιάνδρου 
περιοχή περιέρχεται είς τού; Τούρκους7. Ό Παχυμέρης γράφει δτι τό 1278 
«τα κατά Μαίανδρον καί Καρίαν και9Αντιόχειαν ήδη καί τετελευτήκει, τά δέ 
τούτων καί δτι ένδοτέρω δεινώς έξησθένει καί του Ιατρεύσοντος ^χρηζον, καί 

1. ΜΜ, 4, σ. 323. 
2. Κατά τούς ΑΛΜββ&πά καί Κοϋοιΐ ή μονή αύιη βΰρίσκετο πιθανώταχα είς 

τήν νοτίαν όχθην τού Λαιμικού Κόλπου, παρά τήν σημερινήν ΜοΓεϊηβΙ (Ι,&Ιιηοε, 
σ. 180. — I#. ΚοδοτΙ, Ι.ά., σσ. 603 - 504). Ό Μδΐΐβτ * ΙΥίεηεΓ όμως φρονεί δη 
τά έκεΖ σωζόμενα ερείπια ανήκουν μάλλον βΐς χάστρον (ψ, ΜϋΗετ-ΙΙΠβηβΓ, 
έ·ά#ι σ. 17 )· 

3. Βλ. κατωτέρω, σ. 96. 
4. ΜΜ, 4, σ. 296. 
6. Νΐοορδοτί Βίοιηπιγάαβ, Οηπ-ίοϋΐηηι νΐ(αε β* Οαηηίαε, βκδ. 

Α. ΗοίεεηδβΓβ:, Ι,ίρείββ ΜΟΟΟΟΧΟVI, σ. 22.8. ΙΙρβλ. καί σ. XIV.—Τούς Δύο 
Βουνούς είχε ταυτίσει μετά τού συγκροτήματος Ιΐάε-Αάα δ Ηοΐεβηδοτ# ήδη 
τό 1914 ( ΒΖ, 23, 1914, σ. 335). Τήν ταΰτισιν έπαναλαμβάνει δ Ο. \ν βηά βΐ (εά., 
σσ. 438-442), προσάγων νέα έπιχειρήματα. Πρβλ. καί λ,. Κο&βΓί, Ι.ά., σ. 503. 

6. Η. Ο ο 1 ο 1ι α γ β, Ι»α νίο άΆΜι&η&εο ραΙΗ&πάε άε Οοαβίαηΐίιιορίε, έν 
Μέ1αη£εε άΆτο&έοΙο^Ιε βΐ (ΓΗίεΙοΐτο, XVII, 1897, σσ. 60-51. 

7. Ρ. \νίΙ*β&, Ι.ά.» σσ. 3 χ,β., 24-27»— Ρ. Ι,οιηβΓίο, Ι/Βημι·»! ΔΆγ- 
άίη, Βγζαηοε βΐ ΓΟοοίάοηΙ, Ρ&πε 1957, σσ. 14 -16. 
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ήλίσκοντο μεν τά κατά Κάϋστρον καί Πριήνην, ήλίσκοντο δ* ήδη καί τά κατά 
Μίλητον»1 2. 

Φαίνεται δμως δτι έπί τι να ακόμη ετη παρέμεινεν δ Λάτρος υπό Ιλλη- 
νικήν κυριαρχίαν, έστω σκιώδη, διότι το 1282 ό Μιχαήλ δ Η\ έπανιδρύων 
τήν μονήν του * Αγίου Δημητρίου Ιν Κωνσταντινουπόλει *, αποφασίζει νά 
τήν ένωση μετά τής μονής των Κελλιβάρων. Τό τυπικόν των ούτως συνε- 
νωθεισών μονών συνέταζεν ό ίδιος ό αυτοκράτωρ' τμήμα αύτού σώζεται είς 
κώδικα τής Συνοδικής Βιβλιοθήκης τής Μόσχας3, έτερα δέ τμήματα παρα* 
δίδει δ κώδιξ Ίβήρων 5934 5. Ή ένωσις έγινε κατ* επιθυμίαν των μοναχών 
των Κελλιβάρων6 7, τούς δποίους δ Μιχαήλ χαρακτηρίζει ώς «τήν έσχατιάν 
των ρωμαϊκών δρων οίκοΰντας καίπάσαις Υποκειμένους έφόδοις βαρβαρικαΐς» 

Αϊ δύο μοναί θά είχον του λοιπού κοινόν τυπικόν, κοινόν ήγούμενον καί 
κοινήν περιουσίαν- Ή ούτω προκύπτουσα νέα μονή, τήν δποίαν δ αύτοκρά- 
τωρ όνομάζει μονήν του *Αγίου Δημητρίου εϊτουν Κελλιβάρων* θά ή το αύτο- 

δέσποτος, μή νπαγομένη είς οίανδήποτε έκκλησιαστικήν ή κοσμικήν άρχήν, 

τον ήγοΰμενον δε θά εξέλεγον οί άδελφοί. Άπό τούς 138 μοναχούς τούς 
δποίους θά ήρίθμει ή νέα μονή, έννέα μόνον θά διέμενον είς τήν παλαιάν 
μονήν των Κελλιβάρων, έιφ 36 θά παρέμενον έν Κωνσταντινουπόλει και οΐ 
ΰπόλοιποι θά κατενέμοντο είς τά μετόχια. Ό άριθμός αυτός των έννέα μο¬ 

ναχών είς τήν άρχαιοτέραν λαύραν τού Λάτρου είναι Ινδεικτικός τής κατα- 
πτώσεως καί τής έρημώσεως των μονών, είς τάς δποίας καί δφείλεται προ¬ 
φανώς ή ένωσις, διότι είς των κυριωτέρων λόγων τής ένώσεως μονών είναι 
ή έλλειψις πόρων ή ικανού άριθμού μοναχών τού Ιιέρου των ένουμένων 
Ιδρυμάτων8. Τό φαινόμενον τούτο παρατηρεΐται συχνά κατά τά έτη Ικεϊνα’ 

1. *Έκδ. Βόννης, I, σ. 468,1β. 
2. Βλ. περί αύτής Κ. ^ηΐη, 1*3. £έθ£Γ&ρΐΗ£ οοοίέδίοβίΐςηο άε Γοωρίτο 

1>γζ&ηΙίη. 1. 1$ε 5Ϊε£6 όβ Οοηεΐαηΐιηορίε. III. Ι,ββ έ£ΐΐ5€5 εΐ Ιοδ άιοηαδΙόΐΌδ, 
Ρ&ηδ 1953, σσ· 96 - 99. 

3. Κ.6£€8ΐεη, άριθ. 2061. — Γ. Βεγλερή» Μιχαήλ τού Παλαιολόγου αύτο- 
βιογραφία, έν Δελτίφ Ίστ. καί Έθν.Έτ., 2,1885, σσ, 530-531. — Η. Οτέ£θΐΓβ, 
Ιοήρεταίοηδ ΜιοΙι&οΗδ Ρ&1αεο1ο£ϊ άε νίία ευα, έν ΒγζβηΙίοη, XXIX-XXX, 1959- 
1960, σσ. 465 · 476. — ΟΙ κλειστοί των κωδίκων τής Συνοδικής Βιβλιοθήκης έχουν 
κεριέλθει εις τό Ιστορικόν ΜουσεΙον τής Μόσχας. 

4. Ρΐι Μβγβτ, ΒπιαΙιβΙΰοΐΕε ζντείετ τυπικά κτητορικά, έν ΒΖ, 4, 1895, 
βσ. 45-48, 49-55. 

5. Η. Ογ6£ο1γ€, Β.ά., σ. 465. 
6. Αύϊόθι, σ. 467. 
7. Αύιόθι, σ. 474. 
8. Κ. Μ. Ράλλη, Περί ένώσεως μονών κατά τό δίκαιον τής Όρθοδόξου * Ανα¬ 

τολικής " Εκκλησίας, Εθνικόν Πανβπιστήμιον, Επιστημονική Έπβτηρίς» 1909 - 
1910, σσ. 121 -122. 
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δλίγα έτη αργότερον, επί τής βασιλείας Ανδρονίκου του Β', Ιτέρα μονή τής 
περιοχής, ή έπί του Γαλησίου ορούς μονή τής Θεοτόκου, ήνώθη μετά τής έν 
Κωνσταντινουπόλει μονής τής Άναστάσεως/Ωσαύτως ή μονή Βόλακος ήνώθη 
μετά τής Ιπίσης εν Κωνσταντινουπόλει κείμενης μονής τοή Παντεπόπτου *. 

Τό τυπικόν τής μονής του Αγίου Δημητρίου - Κελλιβάρων είναι ή 
τελευταία χρονολογημένη μνεία των μονών του Λάτρου τήν όποιαν εχομεν2. 
Άπό του τέλους ήδη του 13ου αϊώνος ή περιοχή του Μαιάνδρου περιέρχε¬ 
ται όριστικώς είς χεΐρας των Τούρκων, ό ελληνισμός τής περιοχής παρακμά¬ 
ζει καί σχεδόν έξαφανίζεται. Ένδεικτικώς άναφέρω δτι κατά τά μέσα του 
επομένου αϊώνος ό μητροπολίτης τής γειτονικής Εφέσου, τής πάλαι ποτέ 
«πρώτης καί μεγίστης μητροπόλεως τής * Ασίας», διέμενεν είς Ινα άθλιον 
οίκίσκον καί ΰφίστατο παντός είδους ταπεινώσεις άπό τους Τούρκους. 
Επειδή τό είς οίκτράν κατάστασιν ποίμνιόν του, άποτελούμενον άπό χρι¬ 
στιανούς δούλους των Τούρκων καί των Εβραίων, δεν ήδύνατο νά τόν συν- 
τηρή, του είχε παραχωρηθή μικρός αγρός, άπό τά προϊόντα του δποίου χαί 

1. Αριθ. 2086 καί 2174. 
2. Κατά τόν Όδΐ£6Γ, τά υπό των ΜΠτΙοείεΙι καί Μαΐΐετ έν τφ παραρτήματι 

τού 6°ν τόμου τών Αοϊα εΤ ΌϊρΙοπι&Ια εκδοθέντα δυο έγγραφα τής μονής του Στό¬ 
λου, τά άποχείμενα έν τή μονή τής Πάτμου ( ΜΜ, 6, σσ. 429-430), δεν ανάγονται 
είς τους χρόνους τοϋ Ανδρονίκου τοΟ Β', ώς είχε νομίσει ό Φλωρίδης, Αλλ’ είς τό 
1225. ( Ρ. ϋ δ IΚ β τ, 1>ίβ ΚαϊββπίΓίειιιιάβη άεε ^Ιιαηηεβ - Τΐιεοΐο^οκ ΚΙοδΙετε 
ααί ΡαΙχηοε, έν ΒΖ, 28, 1928, σ. 369. —* Κ.β£63(ειι, Αριθ. 1712 και 1712α). Σημειω- 
τέον δτι τά ώ; άνω έγγραφα εϊχον ήδη δημοσιευθή είς τάς ΚεββδΙεη υπό τούς 
Αριθμούς 866 καί 867 καί μέ χρονολογίαν « 1045 ιηα! (?) >, χωρίς νά γίνεται σχε¬ 
τική μνεία είς τό Ανωτέρω άρθρον του Οδΐ^ετ ή είς τούς Αριθμούς 1712 καί 1712α 
των Κ6£63ΐ6η, — *Η « μονή τού οσίου Παύλου τού έν τφ Λάτρφ » τήν όποιαν μνη¬ 
μονεύει πατριαρχικόν έγγραφον τοϋ 1360 (ΜΜ, 1, σσ. 391*397) δεν είναι ή έπί 
τοϋ Λάτρους μονή, ώς έσχάτως έγράφη (Η. ΑΙιτνεΠεΓ, ε.Α„ σ. 99 σημ. 148), 
Αλλά προφανώς τό έν Κωνσταντινουπόλει μετόχιον αυτής, είς τό οποίον φιέμεινε τό 
1288 δ πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριος Γ' δ Κύπριος (Παχυμέρης, 
έκδ. Βόννης, 2, σ. 123,η. — Πρβλ. V. 1*ατΐΓβηΙ, 1*6 ραίιίαιχίιβ ό’ΑπϋοοΙιε 
Ογτίΐΐε II, έν Αηαΐ. ΒοΙΙ., 68, 1960, σ. 314). Τούτο πιστοποιείται καί έκ τού οτι 
κατά τήν έκδίκασιν τής διαφοράς, περί ής τό ώς άνω έγγραφον, έκλήθησαν ώς μάρ¬ 
τυρες μοναχοί τών έν Κωνσταντινουπόλει μονών τών Όδηγών καί τών Μαγγάνων 
(ΜΜ, 1, σ. 396). Έκ τής όπάρξεως τού μετοχιού δέν έπεται δτι ή έν Λάτρφ μονή 
ήτο Ακόμη έν λβιτουργίρ. — *Η έν σημειώματι τού ΰπ* Αριθ. 12 κώδικος τής μονής 
"Αγίου Γεωργίου Πβριβτεριώτου παρά τήν Τραπεζούντα άναφερομβνη κατά τό έτος 
,ίω*|β# ( = 1384) μονή τού Στόλου (*Α. Π απ α δοπ ο όλο υ * Κ ε ρ αμέως, Τρα- 
πεζουντιαχΑ, έν νντ, δ, 1898, σ. 679 ), δέν είναι ή μονή τού ΛΑτρσυς, ώς εικάζει 
δ Βέης (Ν. Βεη, Αναγνώσεις καί κατατάξεις βυζαντινών μολυβδοβούλλων, έν 
ΙοοπιεΙ Ιηί. <ΓΑπ:1ιέο1ο£ΐβ ΝηηιχβιηΒΤίςιιβ, 10, 1907, σσ. 360-361), Αλλ* Ιτέρα 
δμώνυμος μονή τής περιοχής Τραπεζούντος, ώς καί έξ έτέρου σημειώματος προκύπτει 
(Ώ απ α δόπουλ ο ς - Κε ρ αμ εύς, Ι.Α., σ. 679, Αρ. 3 ). 
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δπέζη. Τό Ιερατειον του ανήρχετο εΐς εξ εν συνόλψ ιερείς *· Ή ΙπΙ του Λά¬ 
τρου μοναστική Ιστία εΤχεν δμως όριστικώς σβεσθή ήδη από των τελευταίων 
έτών του 13ου αΐώνος * 

III 

Ό Όσιος Χριστόδουλος άφήκεν ε!ς την Ύποτυπωσίν του ώραίαν 
εικόνα , τοΰ μοναχισμού εΐς τό Λάτρον: «Κατά συσχηνίας ήμεν έν τούτφ 
άσχούμενοι, καί πή μέν **δνο καί τρεϊς έν τφ δνόματι Κύριον9*, κατά τό Ιερόν 
Ηαϊ θειον έπος, έτύγχανον προσκαθήμενοι, πή δέ καί πλεΐονες έπI τό αυτό τόν 
Ηοινοβιακόν βίον εϊλοντο, και αλλαχού δέ πολυάριθμον στίφος διηρημένον άμα 
καί ήνωμένον έφαίνετο, ώς, φέρε είπεϊν, λαύραν άποσώζειν τούτους, κατά τήν 
τών πατέρων άρχαΐαν παράδοσιν καθ* ίκάστην κυριακήν ίνονμένονς καί τήν 
σύναξιν &μα έπιτελοϋντας καί ομιλίας ψυχωφελούς άλλήλοις μεταδώόντας, καί 
αϋθις οϊκοι ύπονοστονντας καί καθ* ησυχίαν έν ψαλμωδίαις καί έργοχείροις 

τήν ίκάστης ίβδομάδος διανύοντες εξαήμερον» ®. Οϊ μοναχοί του Λάτρου ήσαν 
λοιπόν ωργανωμένοι, ακριβώς όπως καί ο! σημερινοί άγιορεΐται, εΐς κοινό* 

βια (δεν εΐχεν ακόμη τότε εΐσαχθή ή Ιδιορρυθμία, υπό τήν σημερινήν έννοιαν 
του δρου), εΐς σκήτας καί εΐς ήσυχαστήρια. Άναφέρονται δκόμη πλανήτες 
μοναχοί, μή άνήκοντες εΐς ώρισμένην μονήν, ανάλογοι πρός τούς σημερινούς 
γυροβάκους του Αγίου Όρους4, καθώς και στυλΐται6. 

Τά τής δργανώσεως Των μονών καθωρίζοντο άπό τα τυπικά των. ΑΙ 
μοναΐ του Λάτρου ήσαν είτε αύτοκυρίαρχοι καί αύτοδέσποτοι (μή ΰπαγόμε- 

ναι εΐς καμμίαν άρχήν), είτε βασιλικαί (ΰπαγόμεναι εΐς τόν αύτοκράτορα), 
εΐτβ πατριαρχικοί ή σταυροπηγιακοί (ΰπαγόμεναι άπ' ευθείας εΐς τόν οικου¬ 
μενικόν πατριάρχην). Ούδεμίαν εΐχον Ιξουσίαν οϊ Ιπίσκοποι τής περιοχής 
§πΙ τών μονών ή τών μετοχίων των ® Έπί πλέον δ ήγουμενος μιας μονής 
ήδόνατο νά καλεση διά καθιέρωσιν ναοΰ ή χειροτονίαν οΐονδήποτε άρχιερέα 
καί δχι άναγκαστικώς τόν τοπικόν έπίσκοπον7. 

*Η λαύρα του Στόλου ήτο άρχικώς, κατά τήν θέλησιν τοΰ ΐδρυτοΰ της, 

αΰτοδέσποτος, μή ΰπαγομένη ούτε εις τόν βασιλέα, ούτε εις τόν πατριάρ* 

λ. Ρ, Ι,βϊηβΓίβ, ε.ά., σ. 33. 
3. Ούδεμία μνεία μονών έν λειτουργία ή μοναχών γίνεται κατά τάς έπιχειρη- 

σεις τοΟ * Αλεξίου Φιλανθρωπηνοϋ κατά τών Τούρκων τής περιοχής, τό 1295 (Πα¬ 
χύ μέρης, ίχδ. Βόννης, 2, σ. 211.—Ο. Ψβηάεΐ, Ι.ά., σσ. 438 - 439). 

3. ΜΜ, 6, σ. 61. 
4. Βίος &γ. Παύλου, σ. 128,8. 
5. Αύιόθι, σσ. 116,2ο· 126,89· 
6. ΜΜ, 4, σσ, 301-302. 
7. ΜΜ, 4, σσ. 800, 802 - 803. 
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χην1. Κατά τον; χρόνους του οσίου Χριστοδούλου φαίνεται δτι προσβπάθησβν 
δ πατριάρχη; Ανεπιτυχώς νά τήν καταστήση πατριαρχικήν2 3· Ή κατάστασις 
μετεβλήθη αργότερον. Εϊς έγγραφον του 1189 χαρακτηρίζεται ώς βασιλική 
μονή5 6. Ένφ τό 1196 βίβαιοΰται ρητώς δτι δέν υπάγεται υπό τήν κύριό* 
τητα ή δεσποτείαν τής Μεγάλης Εκκλησίας4, 25 έτη Αργότερον Αναφέρεται 
όμου με τάς αλλας μονάς του Λάτρους ώς πατριαρχική5. 

Ό ήγουμενος είτε Ιξελέγετο υπό των Αδελφώνβ, είτε διωρίζετο ΰπό του 
πατριάρχου7. Μεταξύ των καθηκόντων του προεστώτος τής μονής του Στό¬ 
λου Αναφέρονται ή νουθεσία καί πνευματική καθοδήγησις των Αδελφών, ή 
έκδίωξις των αδιόρθωτων μετά τήν τρίτην παραίνεσιν, ή έξομολόγησις των 
μοναχών, ή φροντίς νά μή Απουσιάζουν ούτοι άπό τάς συνάξεις, έχτός αν 
ήσαν Ασθενείς ή είχον διακονίαν, και ή επιμέλεια των Ικκλησιαστικών 
Ακολουθιών 8. 
Άπό του 11ου τουλάχιστον αΐώνος, αϊ μονά! του Λάτρου ήσαν τετα- 

γμέναι υπό ένα πρώτον ή Αρχιμανδρίτην* Ό θεσμός οΰτος άπαντά τήν Ιδίαν 
Ιποχήν καί μεταγενεστέρως καί βΐς αλλας μοναστικός πολιτείας, π.χ. είς τόν 
“Όλυμπον τής Βιθυνίας, τήν Γάνον τής Θράκης, τόν Άθωνα, τά Μετέωρα 
ώ; καί εϊς τάς μονάς των *Αθηνών καί τής Σικελίας και Καλαβρίας9. Διά 
πρώτην φοράν μνημονεύεται δ θεσμός του πρωτάτου είς τό Λάτρον τό 1076, 
δτε πρώτος έγινεν δ δσιος Χριστόδουλος10. Ό πρώτος διωρίζετο υπό ιοϋ 
πατριάρχου, ένίοτε κατόπιν είσηγήσεως των ήγουμένων των μονών του 
Λάτρους Π. 

Κατά τόν 13ον αϊ. Ιρίζουν περί του πρωτάτου αΐ δύο σημαντικότεροι 
μοναί του Λάτρου, ή του Στόλου καί ή τών Κελλιβάρων. Τό 1222 δ πατριάρ¬ 
χης Μανουήλ δ Α' Αποδίδει εϊς τήν μονήν του Αγίου Παόλου «τ& σέμνωμα 

1. Βίος άγ. Παύλον, σ. 130.— ΜΜ, 4, σσ. 305-307 και 6, σ. 18. 
2. ΜΜ, 6, σσ. 18 -19. — Βρανούση, σσ. 94 - 95. 
3. ΜΜ, 4, σ. 319. 
4 ΜΜ, 4, σ. 305. 
6. ΜΜ, 4, σσ. 295, 297. 
6. Βίος Αγ. Παύλου, σ. 130,β- — Έγκ. Αγ. Παύλου, σ. 166,14- 
7. Ό Αγιος Χριστόδουλος διωρίσθη υπό του πατριάρχου (ΜΜ, 6, σσ. 19, 30) 

καί είς αύτόν υπέβαλε τήν παραίτησίν του ( βλ. ανωτέρω, σ. 85). Ό πατριάρχης 
έπίσης διώρισε τόν Ιερομόναχον Μιχαήλ ηγούμενον τού Στύλου (ΜΜ, 6, σ. 430. 
Πρβλ. σ. 93 σημ. 2). 

8. ΜΜ, 6, σσ. 16 -17. 
9. ΟΛΟΙ,, I, στ. 2759. 

10. Σημειωτέον ότι είς Βιέννην Απόκβιται «αφραγίς τής 'Υτκραγίας Θεοτόκον τό 
Αάτμιον», Αναγομένη κατά τόν έκδότην της είς τόν 10<>ν ή ΐι*ν β1.( ή«ς πιθανώς 
άνήκβν είς πρώτον τού όρους (V. Ι< α ιι γ β π I, Οοτροε, V. 2, σ. 167, Αριθ. 1234), 

11* Βοΐνης, σ. 120. 
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τοδ άρχίμανδριτάτον» τών λοιπών μονών, χό όποιον είχεν έκπαλαι, έδόθη 
δμως Αργότερον ε!ς τήν μονήν τών Κελλιβάρων, διότι, ώς λέγει, «οϋχ είς 
οικοδομήν τών εν ταϊς ρηθείσαις μοναΐς ένασχονμένων ψυχών ή καινοτομία 
αϋνη άπέβψκ Διορίζεται λοιπόν αρχιμανδρίτης ό έχάστοτε ήγοόμενος τής 
μονής τον Αγίου Παύλον. Δέον ουτος νά επισκέπτεται τάς λοιπάς μονάς, αϊη* 
νες δφείλουν νά είναι «ύτιό τήν αντοϋ διεξαγωγήν και κνβέρνησιν» καί νά 
Φροντίζη διά τήν είς αυτάς ευταξίαν, βοηθοόμενος είς τούτο άπό τόν ήγοό* 
μενον έκάστης μονής. Συγχρόνως διορίζεται ό Αρχιμανδρίτης καί εξαρχος 
τών μονών, ώστε νά μή προκόπτη σΰγκρουαις καθηκόντων καί ο! ήγοόμενοι 
άπευθόνωνται άλλοτε είς τόν Αρχιμανδρίτην καί άλλοτε είς τόν Ιξαρχονι. 

Μεταξύ τών είς τό πατριαρχικόν έγγραφον άναγραφομένων μονών, εις 
τάς οποίας Ιπεκτείνεται ή έξουσία του Αρχιμανδρίτου, περιλαμβάνεται καί ή 
μονή Τεράς. Ό νΫίο&αιιΑ* τήν τοποθετεί είς νησίδα του Λατμικού Κόλπου, 
κατά τόν ^εικίεΐ δμως καί τόν Ι,αιίΓεηί: πρόκειται περί τής μονής Ξηρό* 

χωραφιού ή *Ιεράς τής Μυκάλης8. Έν τοιαυτη περιπτώσει ή εξουσία του 
Αρχιμανδρίτου θά έξετείνετο πέρα τών δρίων του Λάτρου, 

Ό διάδοχος του πατριάρχου Μανουήλ Γερμανός ό Β' Αποφασίζει 
ν* Αφαιρεθή τό Αρχιμανδριτάτον Από τήν λαύραν του Στόλου μετά τόν θά* 

νατον του τότε ήγουμένου καί έξάρχου και ν* Αποδοθή εις τήν μονήν Κελλι* 

βάρων, όρίζει δμως δτι ή μονή του Στόλου καί τά μετόχιά της δεν θά υπό* 

κεινται εϊς τήν Αρμοδιότητα του πατριαρχικού Ιξάρχου, καί δτι τά σχετικά 
καθήκοντα θά εκπληροΐ ό ίδιος ό ήγοόμενος του Στόλου. Τήν Απόφα* 

σιν ταότην επεκόρωσε τό 1246 δ διάδοχος του Γερμανού πατριάρχης Μα¬ 

νουήλ δ Β#4. 

Τάς μεταξύ τών μονών ή μοναχού καί μονής διαφοράς Ιλυε συνήθως δ 
πατριάρχης1 2 * 4 5 6, ή έπεκόρωνε τόν ΰπ9 αυτών τών μοναχών έπιτευχθέντα συμ¬ 

βιβασμόν6. *Αναφέρεται δμως καί περίεργος περίπτωσις προσφυγής είς τόν 
Νικηφόρον Φωκάν, δτε ουτος εξεστράτευε κατά τής Κρήτης, δηλαδή πριν ή 
Ανακηρυχθή βασιλεύς7. 

1. ΜΜ, 4, σσ. 295 ·298. Κατά τόν (3.Α.), δ Ιωάννης Βατάτξης 
έπεκύρωσε τρία έτη άργότερον τήν άηόφασιν τού πατριάρχου καί συγχρόνως άπέ- 
στειλεν είς τήν μονήν θερμήν συστατικήν Ιπιστολήν διά τόν δπό τοΟ πατριάρχου 
δριοθέντα ήγούμενον. 

2. Ι^αΙηιοε, σ. 180. 

8. Ο. ^εηάβΐ, ε.ά., σ. 441. —V. Ι,&υΓοηΙ, Οοτρυε, V. 2, σ. 215. 
4. ΜΜ, 4, σσ. 295 - 301, 302 - 303. 
5. ΜΜ, 4, σσ. 315-317, 

6. ΜΜ, 4, σσ. 312 -315. — Πρβλ. Οι* αυτοί, Κ0£69ΐ6Β, άριθ. 801. Σημειω- 
τέον βτι ό Γαβριήλ δλν ήτο μοναχός τού Λαμπωνίου, ώς έσφαλμένως γράφει 4 Οπι· 
ηιεί, άλλά ικροεστως τής λαύρας τοΟ Στύλου (ΜΜ, 4, σσ. 309 καί 316). 

7. Βίος &γ· Παύλου, σ, 134 ,ΧΙ. 

4-1-1967 
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Ή ζωή των μοναχών ήτο πλήρης στερήσεων καί κακουχιών. Έκοιμώντο 
οίτοι δλίγον, συνήθως επί ψιάθων *. *0 άγιος Παύλος άνεκλίθη διά πρώτην 
φοράν Ιπί κλίνης οτε ήτο ετοιμοθάνατος. 
Ή τράπεζα των μοναχών ήτο κοινή. Ή τροφή των διέφερε πολώάναλό- 

γως τής άσκήσεως εις τήν οποίαν ύπεβάλλοντο' πάντως ούδέποτε Ιτρωγον 
κρέας. Κατά τάς έορτάς κατέλυον άρτον, ιχθύς, τυρόν, φά καί οίνον *.Ό άγιος 
Χριστόδουλος ένήστευε καθ’όλον τό έτος, έιρωγεν δμως τυρόν καί γάλα κατά 
τάς δεσποτικάς Ιορτάς Ιπίτηδες διάτα παραδειγματίζω τούς Μανιχαίους, είς 
τούς οποίους «ή τών βρωμάτων χρήσις βδελνκτέα λελόγνσταν, καν μνσάττονται 
τούς έσθίοντας τυρόν καν φόν, τον πονηροϋ Σατάν άποφαννόμενον ταντα πονή¬ 

ματα» 3. Ή συνήθης τροφή των κοινοβιατών άπετελειτο άπό δσπρια, άλευ- 
ρον, έλαιον καί οίνον4. Κατά τάς τέσσαρας μεγάλος νηστείας καί Ικάστην 
Τετάρτην καί Παρασκευήν οί μοναχοί ένήστευον ξηροφαγουντες. Ό άγιος 
Παύλος βρίζει εις τήν διαθήκην του «τάς νηστείας τής μεγάλης καί αγίας 
Τεσσαρακοστής φνλάττενν ξηροφαγονντας καί μήτε δλαιον, μήτε οψάριον δαπα- 

νάσθαν μέχρν τοϋ Ευαγγελισμόν τής νπεραγίας Θεοτόκου καί μόνον καί πάλιν 
φνλάττενν ίως τοϋ αγίου Πάσχα, εΐ μή τι μικρόν μεταλαμβάνειν οίνου Σαβ^ 

βάτφ καί Κυριακή, καί τούτο δν άσθένεναν σώματος... Περί δε των προστε- 

ταγμέννον λοιπών νηστειών..., καί ταύτας φνλάττενν μετά τής έν ταϊς "Ωραις 
στνχολογίας καί τής λοιπής άκολονθίας. Τήν δε νηστείαν έπντελεΐν Ικαστον 
καθ* δσον δυνάμεως ϊχει ή ώς άν δοκιμάση δ τνροεστώς. Τετράβα δέ καί 
Παρασκευήν καν ταύτας φνλάττενν ξηροφαγοϋντας Άνευ μέντον σωματικής 
άσθενείας ή δεσποτικης εορτής ή μνήμης αγίων τών παρ’ ήμϊν έπιτελουμέ- 

νων, τών τε αγίων Θεοφανείων καν τής αγίας Πεντηκοστής»*. 

Σκληρότατη ήτο ή ζωή τών άναχωρητών. Τον βίον τού άγιου * Αρσε¬ 

νίου χαρακτηρίζουν «νηστεία, αγρυπνία, χαμευνία, δακρύων πελάγη καί πάν- 
νυχοι στάσεις καί καρτερίαι έν ψύχει καί γυμνότητι»6. Ό άγιος Νικηφόρος 
ήτο υγιέστατος, 3ν καί έτρωγε μόνον άνά διήαερον' άπό τήν δρθοστασίαν 
δμως οί πόδες του ήσαν «πεφνσημένοι καί Ιξογκοι καί τφ πάχει κίοσιν 
προσεφκεισαν»7. Εϊδομεν δτι 6 άγιος Παύλος ετρέφετο επί τι διάστημα μέ 
βαλάνους πρίνων καί άργότερον μέ παξιμάδια9. Συνήθως διά τόν Ιπίσιτι- 

1. Βίος άγ. Παύλον, σσ. 108,131 133,9· — Έγκ. άγ. Παύλου, σ. 146, 
ηΐ03, πίν. V. 1. 

2. Βίος άγ. Παύλον, σ. 123,ι· — Βίος άγ. Νικηφόρου, σ. 166.βο* 
3. Βιος άγ. Χριστοδούλου έν Ι,&ίιηοδ, σ. 173,3β> 
4. Βίος άγ. Παύλου, σ. 122.39* 
5. 2π. Λάμπρου, Διαθήκη Παύλου τού ΛατρηνοΟ, ένΝέφ Έλληνομνήμονι, 

12, 1915, σσ. 201,13-202„ 
6. Βίος άγ. * Αρσενίου, έν Ι,αίιηοε. σ. 171,91-34. 
7. Βίος άγ. Νικηφόρου, σ. 170,3. 
8. Βίος άγ. Παύλου, σσ. ΙΙΟ,ϋι 111,3· 

ΕΠΕΤΗΡΙΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ ΕΠΟΥΛΟΝ ΛΕ' 7 



98 Π. Λ. Βοκοτοπούλου 

σμόν των Ιρημιτών εφρόντιζον οί μοναχοί των πλησίον μονών, συνέβαινεν 
όμως καί νά τούς λησμονήσουν1. ^Αλλωστε Ιτρέφοντο οΰιοι κυρίως μέ βο- 

τάνας* καί εφρόντιζον τό φαγητόν των νά μή είναι εΰχάριστον εΐς τήν γεύ- 

σιν. Ό βιογράφος του άγιου Παύλου διηγείται δτι οΰτος «ουδέποτε εΐζεν 
έπιθνμία ονδ9 ούτινοσονν των βρωσίμων, αλλ’ ή μετά τό εκζητήσαι παρατε- 

θέντος άπέσχετο και κρείττων έφάνη της γεύσεως, ή σνμφνρας αυτό και συγ- 

χέας, εί γάλα ήν ή ζωμός η τι τοιοντον, έτέροις βρώμα σι, και τό ήδύ δλον 
άμανρώσας ούτως έχρήτο' ούτως εκείνος ήν αντίπαλος σαρκικής επιθυμίας 
και πρός τό ήδύ άπαν άπομαχόμενος»*. Τό Πάσχα δμως κατέλυεν δ άγιος 
τυρόν4. Τάς αυτός άρχάς ήχολούθει καί δ δσιος Χριστόδουλος, 3ν καί ήτο 
χοινοβιάτης. <?Οτε τρο^ς εμελλεν δπτεσθαι, κριθή και κέγχρος άληλεσμέναι 
καί ττορί προσοπτώμεναι τήν τον άρτου χρείαν έπλήρουν αντψ' άφ ού μικρόν τι 
τεμάχιον καταιονών εν τω ύδατί, τό καταλειφθέν εις ετέραν εφύλαττε τρά¬ 

πεζαν» δ. 

*Η άμφίεσις των μοναχών, καί Ιδίως των άναχωρητών, ήτο απέριττος. 

Οΐ ασκηταί έφερον τρίχινους χιτώνας®. Ό άγιος Παύλος ήτο «φαύλος τοϊς 
ένδνμασιν» 7, ό δέ 3/ιος Νικηφόρος έσκληραγώγει έαυτόν «κεφαλής καί ποδών 
γνμνότητι» 8. 

Αΐ μοναί περιεβάλλοντο υπό υψηλών τειχών μέ πολεμίστρας. Τά κελ- 

λία ήσαν διατεταγμένα παρά τά Εξωτερικά τείχη, ώστε εΐς τό κέντρον νά 
παραμένρ έλευθέρα ευρύχωρος αυλή, δπου ήτο εκτισμένον τό καθολικόν τής 
μονής καί δύο ή τρία παρεκκλήσια. Ό επικρατών τύπος ναού είναι ή μονό¬ 

κλιτος βασιλική. Υπάρχουν επίσης δύο βασιλιχαί τρίκλιτοι. Εΐς τάς περιο¬ 

ρισμένων διαστάσεων βασιλιχάς ανοίγονται Ινίοτε εΐς τάς μακράς πλευράς 
τυφλά άψιδώματα. Αΐ μεγολυτέρων διαστάσεων φέρουν τέσσαρα ή εξ πλευ¬ 

ρικά διαμερίσματα καλυπτόμενα δι* εγκάρσιάς καμάρας. Τήν άνέγερσιν Ιδίως 
ξυλοστέγων βασιλικών αποδίδει ό εΐς τήν άφθονον ξυλείαν τής 
περιοχής, χάρις εις τήν οποίαν ήτο ευχερής ή άντικατάστασις τής στέγης. 

Δύο μόνον τρουλλαίους ναούς περιγράφει ό ^νίθ£αη<1, έξ ών δ εΐς βασιλική 
και ό ετερος σταυροειδής Εγγεγραμμένος απλούς τετραχιόνιος. Υπάρχει τέλος 

καί είς ναός τρίκογχος9. 

1. Βίος άγ. Παύλου, σσ. 113,15. ϊδ-*7» *9·30, 117,*7- 
2. Βίος άγ. Αρσενίου, εν ΙαΙιηοδ, ο. 171,28· 
3. Βίος άγ. Παύλου, σ. 117,31-34· 

4. Αύιόθι, σ. 118,2.5* 
δ. Βοΐνης, σ. 1ι9 = Ι,αίηιοε, σ. 173.33. 
6. Βίος άγ. Παύλου, σ. 107.17- — Βίος άγ. Αρσενίου, έν Ι,&Ιηιοε, σ. 171 Β7. 
7. Βίος άγ. Παύλου, σ. 119.Β3. 
8. Βίος άγ. Νικηφόρου, σ. 164.36. 
9. Κατόψεις των ναών βλ. έν Ι*α1ηΐ03, πίν. 6 έναντι σ. 96. 
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Τά καθολικά έχουν συνήθως μήκος περίπου 20 μέτρων. Τά παρεκκλή¬ 

σια είναι περιορισμένων διαστάσεων* πολλάκις δεν υπερβαίνουν τά 5X6 μ. 

Ύπό τό δάπεδον μερικών εξ αυτών υπάρχουν χωνευτήρια. *Ολαι σχεδόν αΐ 
έκκλησίαι είναι φκοδομημέναι κάτω μέν κατά άτελές πλινθοπερίκλειστον σύ¬ 

στημα, άνω δέ διά πλινθοδομής. Κατά τήν οίκοδόμησιν εχει χρησιμοποιηθή 
άφθονον άρχαιον υλικόν από τά ερείπια τής Ήρακλείας. ΕΙς τάς περισσό- 

τέρας τών μονών διεσώθησαν ευρύχωροι δεξαμεναί. 
Προς μείζονα άσφά?νειαν είς πολλάς υονάς, π.χ. τών Κελλιβάρων και του 

Στύλου, έκτισμένας επί άνωφερείας, τό νψηλότερον τμήμα του περιβόλου ήτο 
ώχυρωμένον δι* ιδιαιτέρου ϊσχυροΰ τείχους. Είς τό άνώτερον τούτο τμήμα 
κατέφευγον οί μοναχοί, έν ή περιπτώσει ήθελεν έκπολιορχηθή τό κατώτερον, 

καί άντέτασσον τήν ΰστάτην άμυναν* Καί ό εσωτερικό; ουιος περίβολος 
περιελάμβανε κελλία, δεξαμενάς καί εν παρεκκλήσιον1 2 3. 

Έκτος τών επί του όρους μονών, δπήρχον τοιαυται καί είς τάς νησίδας 
του Λατμικοΰ Κόλπου. Μία έξ αυτών, ή τών Δυο Βουνών, ήτο τόσον οχυρά, 

ώστε οΐ Τούρκοι μόνον διά δόλου ήδυνήθησαν νά τήν καταλάβουν, μετά τινα 
δέ έτη, τό 1295, ό * Αλέξιος Φιλανθρωπηνός κατώρθωσε νά γ£νχι κύριος 
αυτής μόνον τή βοηθείφ έλεπόλεων, τάς οποίας εγκατέστησεν έπί πλοίων*. 

Οΐ άναχωρηται έζων εις τά σπήλαια τής νοτίας και τής δυτικής πλευ¬ 

ράς του Λάτρου, κατά προτίμησιν πλησίον ρύακος και πολλάκις είς τήν γει¬ 

τονίαν μιας τών μονών8. Έχουν διασωθή εϊς πολλά σημεία βαθμίδες εσκα- 

λισμέναι επι τοΰ βράχου, πολλάκις όμως ή εις τό σπήλαιον άνοδος ήτο δυ¬ 

νατή μόνον τή βοηθείφ κλίμακος4 5. Τα πλησίον μονών ευρισκόμενα άντρα 
είναι συνήθως διακεκοσμημένα διά τοιχογραφιών, τά πλέον άπομεμακρυ* 

σμένα διά σταυρών καί άτλών κοσμημάτων*. Αΐ τοιχογραφίαι είναι επαρ¬ 

χιακής, λαϊκής τέχνης* αι αρχαιότεροι άνάγονται εις τόν 8ον αΐ., αί νεώτε- 

ραι είς τά μέσα του 13ου. Αΐ διαστάσεις τών σπηλαίων είναι περιωρισμέναι, 
π.χ. 2x3,5 ή 4X6 μ. Ή είσοδος είναι ένίοτε χαμηλή, ώστε νά παρίσταται 
άνάγκη νά κύψη δ είσερχόμενος6. 

1. Ιν&Ιηΐοε, π£ν. 1 έναντι σ. 24 καί 4 έναντι σ, 60. 
2. Ο. \νεπάε1, ε.ά., σ. 430. Σχετικώς πρός τήν σταδιοδρομίαν τοΰ Αλεξίου 

Φιλανθρωπηνοΰ βλ Μαχχιηχ ΡΙ&ηπάίδ, ΕρΪ5ΐυΙ&ε. εχβ. Μ. Ττειι, ν>αίϊ- 
βίανΐαε 1890, σσ. 235-238.—Η. Ο. Βεε&, Βείχεατ- ΡίυΙ&ηΙίιι-ορεποδ, έν δειΊα 
Μοσαεεσεία, Ργ&πζ ΒβΙήηβεΓ ζιιηχ 15. ^ηπείΓ 1951 αΐβ Κε5ί£πχβ ά&Γ£εΙ)Γ&ε1ιί, 
Ι,είάεη 1Η52, σσ. 46 - 62. 

3. Βίο; άγ. Παύλου, σ. 112,Μ Περιγραφή τών σπηλαίων παρά \νΐε£&ηά, 
Ι,αίηχοβ, σσ. 88-96. 

4. Βίος άγ. Παύλου, σ. 114,χο· 
5. Ι*3ΐαιο3, σσ. 91 - 94. 
6. Βίος άγ. Παύλου, σ. 119,ιχ. 
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Εϊς τά κοινόβια τά διακονήματα καί αΐ σχετικοί προ* αυτάεργασίαι ήσαν 
κατανεμηαέναι μεταξύ των άδελφών. Άλλος ήτο οικονόμος, άλλος κελλαρίτης, 
άλλος «Εγκεχειρισμένος τήν των ήμιόνων ύπηρεσίαν και Επιμέλειαν», άλλος 
μάγειρος κ.ο.κ. *· Φαίνεται δτι ή εν τφ μαγειρείψ εργασία εθεωρειτο άχαρις' 
διά τούτο τήν άνέθετον εϊς τούς νέους μοναχούς διά νά τούς δοκιμάζουν. 

Ότε δ άγιος Παύλος Εγινε δόκιμος εϊς τήν μονήν Καρύας, ό ήγούμενος 
«τουτφ τήν ύπηρεσίαν Εγχειρίζει τον μαγειρείου κατ* έθος των είσαγομένων 
τοϊς άακουμένοις προς γνμνάσιον άρετής» *. 

Σπουδαία καθήκοντα των μοναχών ήσαν ή έξομολόγησις καί ή ακτη¬ 

μοσύνη. Οί μοναχοί τής λαύρας του Στύλου, οι τε κοινοβιαται καί οΐ 
«καθ* Εαυτούς ζην αϊρούμενοι» ώφειλον «μηδέν άδηλον παρά του πατρδς Εχειν, 

μή πράξιν, μή λογισμόν δεξιόν ή έτέρως Ιχοντα, μηδέ ποιειν τι αντώ άνεκλά- 

λητον, αλλά καί παν δ,τι απόρρητον προς εκείνον είναι ρητόν* και τούτο νυ- 

κτός τε και ημέρας άπαραλείπτως γίνεσθαι, και μηδέ των εις κτήσιν άδηλόν τι 

αύτώ είναι μέχρι καί βαφίδος»*. Ή μόνη διαφορά μεταξύ κοινοβιατών καί 
άναχωρητών ήτο δτι «των έν τφ κοινω ζώντων, τό τε προς ύπνον οίκητήριον 
Εν καί ή τράπεζα μία, καί ή φροντίς αύτής τε καί των άμφιων έκ τον προε- 

στώτος, των δέ Ιδιαζόντων έχάστω παρ Εαυτού ή των αναγκαίων τιρόνοια» 1 2 3 4 5. 

Εϊς τούς κοινοβιάτας άπηγορεύετο ή άνευ λόγου απουσία από τήν μο¬ 

νήν. «Προύργου πάντων»9 συμβουλεύει δ άγιος Παύλος, «μή προϊέναι τής 
μονής ευχερώς άνάγκης χωρίς, ώς άνοίχειον τοΰ έπαγγέλματός τε καί Επι¬ 

κίνδυνόν» 6. Πόσον είχε δίκαιον μαρτυρεί τό έπεισόδιον νεαρού μοναχού, τον 
οποίον είχε στείλει δ άγιος εϊς πλησιόχωρου κώμην δι* εργασίαν. «ΈπείδέκαΙ 
ύπνον καιρός ήν, δ τής κακίας σπορεύς διάβολος κόρην τινά τήν οψιν ώραίαν 
και πιθανήν προς Επιθυμίαν Επισπάσασθαι άγαγών, οίς οϊδεν αυτός νεύμασιν 

νπνοϋντι ήδη σνναναχλίνει». Ό μοναχός, άφυπνισθείς, παρ* όλίγον νά παρα- 

συρθή, ήκουσεν δμως τήν φωνήν τού άγιου επιτιμώσαν αυτόν, οπότε «παρα- 

χρήμα τό γύναιον διωσάμενος Εξάλλεται τού κλινώίου θερμφ πνενματι»*. 

ΟΪ ερημΐται φαίνεται δτι εΐχον μεγαλυτέραν Ελευθερίαν κινήσεων. Ό 
άγιος Παύλος μετέβη, ώς εΐδομεν, δίς εϊς Σάμον, άλλοτε δ* επεσκέφθη τον 
ναόν τοΰ Άγιου *Ιωάννου εϊς τήν "Εφεσον 7.Άναφέρεται Επίσης ασκητής, δ 

1. Βίος άγ. Παύλου, σ. 122.ί8.—Βίος άγ. Νικηφόρου, σσ. 165,10. 167,8- 
2. *Εγκ. άγ. Παύλου, α. 138η. Πρβλ. καί τόν Βίον Αγίου Αθανασίου πά¬ 

τριά ρχου Κωνσταντινουπόλεως, έν Μέΐαηξεε άΆιχ1ιέο1θ£Ϊ6 βΐ ά'ΗΐεΙοϊΓΟ, XVII, 
1897, α. 60. 

3. Βίος άγ. Παύλου, σ. 115,25* 
4. Αύτόθι, σ. 115.3ο· 

5. Έγκ. άγ. Παύλου, σ. 153.20* 
6. Βίος άγ. Παύλου, σ. 129(ιο-»0· Πρβλ. και σ. 115,27* 
7. Αύτόθι, σ. 128,9ι. 
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όμοιος κατ' έτος μετέβαινεν εις "Εφεσον, κατά τήν Ιορτήν του αγίου 
Ίωάννου 

"Αλλο καθήκον των μοναχών ήτο ή Ιλεημοσύνη. Ό άγιος Παύλος άφει· 
δώς εβοήθει τούς πτωχούς" Απάντα δε έκφορήσας καί δους τζένησι, καί τάς 
χεϊρας εχων κενάς τι ποιεί; Άγνώτα δή τινα μετακαλεσάμενος έδεϊτο θερ¬ 

μώς εις τόπον αυτόν Άγνωστον άγαγόντα χρυσίου πωλήσαι, καί τήν καταβλη- 

θεϊσαν τιμήν δούναι πένησι. Καί εϊ γε τής δεήσεως ήκουσεν έκεινος, γέγο- 

νεν Άν»8. 

ΟΙ κοινοβιάται ώφειλον νά παρακολουθούν πάσας τάς ακολουθίας. Εις 
τόν ναόν τούς εκάλει τό σήμαντρον, τό όποιον αί πηγαί άποκαλούν ξνλρν ή 
ξυλον άθροΐσιμον8. Οί άναχωρηταί είτε ετέλουν λειτουργίαν είς τά σπήλαιά 
των1 2 3 4 5, εϊτε κατήρχοντο είς τάς μονάς διά νά λειτουργηθούν6. 

Οί παραβαίνοντες τά διατεταγμένα μοναχοί ετιμωρούντο δι* έπιτιμίου 
ή καί προσωρινού άποκλεισμοΰ άπό τής θείας Μεταλήψεως, είς περίπτωσιν 
δέ υποτροπής έξεδιώκοντο από τήν μονήν των6. 

Οΐ μοναχοί έθάπτοντο είς κοινόν κοιμητήριον. Μετά έπτά ή δέκα έτη 
Ιγίνετο ανακομιδή των δοτών, τά όποια άπετίθεντο είς κοινόν χωνευτήριον, 

κείμενον υπό τό δάπεδον τού ναού, ή εις ειδικόν παρεκκλήσιον7 8 9 10. 

*Ως προς τήν μόρφωσιν των μοναχών δεν εΐμεθα καλώς πληροφορημέ· 

νοι, πάντως όμως ύπήρχον αρκετοί πεπαιδευμένοι μεταξύ αύιών. Ό βιογρά* 

φος τού άγιου Παύλου εγνώοιζε καλώς, πλήν τών θείων γραφών, μυθολο¬ 

γίαν, "Ομηρον καί Θουκυδίδην. Ό άγιος Νικηφόρος άντιθέτως είχε διδα- 

χθή μόνον το ιερά γράμματα8· Κατά τό δεύτερον πιθανώτατα ήαισυ τού 
10ου αί. εζησεν ό μοναχός Ιωάννης, δκτω επιστολαί τού οποίου, συντετα¬ 

γμένοι είς ώραίαν γλώσσαν, διεσώθησαν είς κώδικα τής μονής τής Πάτμου9. 

Είς ώραίαν γλώσσαν γράφει έπίσης καί δ δσιος Χριστόδουλος, ό όποιος 
παραθέτει πλήθος χωρίων από τάς γραφάς καί τούς πατέρας, άλλα καί άπό 
τόν "Ομηρον και τόν Πλούταρχον,0. Ό ήγούμενος τού Στύλου καί άρχιμαν- 

1. Βίος άγ. Παύλου σ. 111,14* 

2. Αυτόθι, σ. 129,6-8· 
3. Αυτόθι, σ. 129,89. — Νέος Έλληνομνήμων, 12, 1915, σ. 201,1$. 
4. Βίος άγ. Παύλου, σ. 114,9- 
5. Αύτόθι, σ. Ι29ν89. 
6. Έγκ. άγ. Παύλου, σ. 152,87. — Νέος Έλληνομνήμων, άά., σ. 201,93· — ΜΜ, 

6, σσ. 16 - 17. 
7. Βίος άγ. Παύλου, σ. 125,19- — Βίος άγ. Νικηφόρου, σ. 169*. 
8. Αυτόθι, σ. 159,97· 
9. 3. Π&ΓΓονιζέδ, Ερΐ9ίο1ΐ6Γ3 δγζαηΐΐηε άα Χο δίέοίο, Ραηε 1960, σσ. 

43-44, 211-215. 
10. ]· Εηζβί, έ.ά., σ. 293. 
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δρίτης του Λάτρου Μιχαήλ χαρακτηρίζεται εις βασιλικόν έγγραφον τοΰ 13ου 
αϊ. ώς «άνήρ επί πλεϊστον λόγον καί παιδείας τής εντεύθεν άφιχθείς» *. 'Ωρι- 
σμένοι εκ των μοναχών ήσχολοΰντο μέ τήν αντιγραφήν κωδίκων, φαίνεται 
δέ δτι είς τήν μονήν τοΰ Στΰλου υπήρχε βιβλίον οπού άνεγράφοντο τά σπου¬ 

δαιότερα συμβάντα 1 2 3. 

Αϊ μοναΐ εϊχον βιβλιοθήκας, αϊ δ-τοΐαι δμως κατεστράφησαν ή διεσκορ- 

πίσθησαν κατά τήν πρώτην επιδρομήν των Σιλτζοΰκων 8. Ό άγιος Χριστό¬ 

δουλος, ευρισκόμενος τότε είς Κώ, άπέστειλε πλοΐον διά νά παραλαβή δσα 
βιβλία εϊχον άπομείνει και τά μετεφερεν άρχικώς εις Κώ και ακολούθως 
εΐς τήν Κωνσταντινοΰπολιν. «ΕΙ μη οϋτως έποίησα», γράφει δ ίδιος, «άρδην 
&ν άπώλοντο». ΕΙς τήν Κωνσταντινοΰπολιν παρέδωκεν δ άγιος τά τρία τέ¬ 

ταρτα τών βιβλίων εϊς τήν *Αγίαν Σοφίαν προς φΰλαξιν, ΐνα επιστραφοΰν 
εϊς τό Λάτρον έν καιρφ τφ δέοντι, εκράτησε δέ, εντολή τοΰ πατριάρχου, τό 
εν τέταρτον «έκ χών μή έχόνχων κόσμον βιβλίων» και τά εδώρησεν ιϊς τήν 
μονήν τής Πάτμου4 5. 

Φαίνεται οτι τά εϊς Κωνσταντινοΰπολιν παραμείναντα βιβλία δεν έπε- 

στράφησαν εις τό Λάτρον καί αϊ βιβλιοθήκαι δεν άνασυνεκροτήθησαν, διότι 
οϊ μοναχοί τοΰ Στΰλου ήναγκάζοντο νά δανείζωνται βιβλία άπό τήν Πάτμον6. 

Εϊς βιβλιογραφικόν σημείωμα τοΰ κώδικος 598 τής Εθνικής Βιβλιοθήκης 
τών Παρισίων μνημονεύεται και δωρεά βιβλίων τής Πάτμου εΐς τήν μονήν 
του Στΰλου 6- 

Πλήν τών γραμμάτων, Ικαλλιεργειτο εϊς τάς μονάς τοΰ Λάτρου καί ή 
Ικκλησιαστική μουσική, υπήρχε δέ ίδιον Λατρηνόν μέλος, δπως άλλου Κρη¬ 

τικόν, ΚΙεροσολυμιτικόν ή Θεσσαλονικαϊον7. 

Ή εϊς τήν περιοχήν τοΰ Λάτρου εϊσοδος γυναικών και παιδίων δεν 
άπηγορεΰετο, δπως εΐς τον "Αθωνα8. Ωσαύτως δέν άπηγορεΰετο ή είσοδος 

1. ΜΜ, 6, σ. 430. 
2. Βίος άγ. Παύλου, σ. 130,15. 
3. η£ξ κώδικες της μονής Κελλιβάρων σώζονται εϊς τό Σινα και εϊς εύρωπαΐ- 

κάς βιβλιοθήκας. Βλ. Κ. ΌενΓεβ33ε, ΙηΙτοάυείΐοη α 1'βίικΐε άεβ ιηαηιιεεηΐδ 
£Γ603, Ρ&Γ13 1954, ο, 9δ. 

4. ΜΜ, 6, σ. 87. 
5. Οΐι. Όΐεΐιΐ, Ι,ε Ιτέβοτ εί Ια ΐύ&ΐίοΐΐιέςυε άβ ΡαΙηιοδ άμ εοηιιηεηεε- 

χηεηί όα 13ε δϊεοίε, έν ΒΖ, 1, 1892, σσ 606, 509* 524. 
6. Ή· Ο ηχοηΐ, ΝοΙε 3ιιγ ηπ ιη&πιΐ50ΓίΙ βΓεο οορΐέ εη 1050 αυ ηκπιΐ Ι,&ί- 

γο3, έν Κ£0,1, 1888, σ. 336. Πρβλ. τάς παρατηρήσεις του Κ, Πβντεεβδε, Ι.ά., 
σ. 54, σημ. 12. 

7. Σπ. Λάμπρος έν Νέφ Έλληνομνήμονι, 9, 1912, σ. 197 καί 10, 1913, 
σ. 348. 

8. Βίος άγ. Παύλου, σσ. 116,30* 131,ιβ* 



Λάτρος 103 

θηλέων ζφων \ Ίσχυεν δμως τό άβατον εντός του περιβόλου τής λαύρας τού 
Στύλου και πιθανώτατα και των άλλων μονών. *0 άγιος Παύλος παραγγέλ* 

λει εϊς τήν διαθήκην του: «Μηδέποτε δέξησθε πρός τό κατοίκησαν είς τήν 
λαύραν ευνούχον μήτε παιδίον μήτε άλλον τινά άγένειον ένδοθεν εικοσαετίας, 
άλλα μηδέ γυναίκας παραχωρεϊν είσέρχεσθαι εις τήν μονήν κατά τήν παράδοσίν 

των Θεοφόρων και άγιων πατέρων. Ρ0 δέ τούτο παραβήναι τολμούν Ιστω 
υπό κατάραν καί τώ αΐωνίψ άναθέματι ένοχος»2 3. 

Φαίνεται Επίσης, δτι ειφ επετρέπετο ή είσοδος λαϊκών εϊς τόν Λάτρον, 

άκόμη δέ καί ή βοσκή ξένων ποιμνίων8, άπηγορεύετο ή παραμονή καί ή Ιγκα- 

ταβίωσις αυτών εντός τών ορίων του ορούς. Κατά τόν 10ον αϊ. οΐ μοναχοί 
του Λαμπωνίου είχον έγκαταστήσει εντός τών όρίων του Λάτρου παροίκους 
μετά τών οικογενειών καί τών ποιμνίων των. Οί άλλοι μοναχοί έξηγέρθη* 

σαν κα'ι κατόπιν αΰτοΰ εδόθη εντολή εϊς τόν πρωτοσπαθάριον, μυστικόν κρι- 
τήν Επί του Ιπποδρόμου και τών Θορκησίων Βασίλειον «ζητήσαι μετ1 έπι~ 

μελείας ύπερβαλλούσης μέχρι τίνος οί δροι τον όρους διήκονσι..·, έκδιώξαι 
δέ τούς κακώς κατασκηνωθέντας παροίκους παρά τών μοναχών τής μονής τον 
Λαμπωνίου καί μή παραχώρησαν μήτε άνδρας έκεϊσε, μήτε γυναίκας, μήτε 
θρέμματα αυτών ή αίγας νέμειν, αλλά πανταχον τά όρος άκαινοτόμητον 
τηρήσαι» 4 5. 

Αί μοναι του Λάτρου άπέκτησαν σύν τφ χρόνφ κτηματικήν περιουσίαν 
Εκ δωρεών. Τήν περιουσίαν αυτήν διαρκώς επεβουλεΰοντο ο! πλησιόχωροι 
Επίσκοποι6 καί κτηματίαι6, άλλα και αί άλλοι μοναί7. Σώζεται μέγας αρι¬ 

θμός εγγράφων σχετικών πρός τά κτήματα και τά μετόχια τής μονής του 
Στύλου, δι* ών καθορίζονται τά όριά των, κατοχυροΰνται τά δικαιώματα τής 
μονής καί χορηγούνται φορολογικά! εκπτώσεις ή άπαλλαγαΐ είς τήν μονήν 
καί τούς παροίκους της8. 'Ωρισμένα από τά μετόχια είχον κηρυχθη σταυρο¬ 

πηγιακά, ανεξάρτητα άπό τόν κατά τόπους αρχιερέα και στρατηγόν9. Πλήν 

1. Είς Εγγραφον τοΰ Ετους 987 μνημονεύεται αγορά {(θηλυκών τριάκοντα τριών 
βουβαλίΐον ώς εύτιροσόδων αύτών δντων» (ΜΜ, 4, σ. 310). 

2. 2π. Λάμπρου, Διαθήκη Παύλου τού Λατρηνου, έν Νεψ Έλληνομνήμονι, 
12, 1915. σ 202.$.ιο· 

3. ΕΙς τόν Βίον τοΟ αγίου Παύλου άναφέρονται έπί τού Λάτρου ιταμών Ιδίων 
νομούς» καί άνήρ «θρέμματα Ιδια εχων» (σσ. 113,4, 114*30 )· 

4. ΜΜ, 4, σσ. 307-308. Ό \νΐε£&ηά ( ί,αΐχηοβ, σ. 188), παρερμηνεύσας 
τό χωρίον τοΟτο, είχε νομίσει δτι Ισχυεν άβατον έφ* δλοκλήρου τοΰ Λάτρους. 

5. ΜΜ, 4, σ. 321. 
6. Κ.?£68ΐεη, άριθ. 1633, 1668. — ΜΜ, 4, σ. 290. 
7. Ογιιηχεί, Κ.έ£ε5ΐε8, άριθ. 801. — ΜΜ, 4, σσ. 93 - 94, 308 - 317. 
8. ΜΜ, 4, σσ. 317-320. 
9. ΜΜ, 4, σ. 301. 
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των εις τήν περιοχήν του Λάτρου ευρισκομένων, άναφέρονται μετόχια του 
Στόλου εις τήν περιοχήν τής Σμύρνης1 * 3 και είς Κωνσταντινούπολή ®. 

Ειδομεν, δμιλοΰντες περί του άγιου Παύλου του Νέου και άλλων μονα¬ 

χών, οποίαν φήμην είχον άποκτήσει οί άσκηταί του Λάτρου. Ό Λάτρος ήτο 
το πνευματικόν κέντρον τής περιφέρειας τής Μιλήτου. Οί κάτοικοι τής περιο¬ 

χής τούς λατρηνούς πατέρας είχον ώς πνευματικούς οδηγούς8 9, είς περίπτω- 

σιν θεομηνίας άνήρχοντο επί του ορούς καί ετέλουν λιτανείας4, όταν δέ 
συνέβαινε θαύμα, συνέρρεον εκεί άνδρες, γυναίκες καί παιδία από τάς πέριξ 
κώμα 6ς5. Έξ άλλου εφερον τρόφιμα είς τούς μοναχούς κατά τάς μεγάλας 
Ιϋρτάς 
Ή ακτινοβολία των άναχωρητών τού Λάτρου δεν περιωρίζετο είς τά 

στενά όρια τής έπαρχίας των. Ειδομεν δτι ή φήαη τού άγιου Παύλου είχε 
φθάσει μέχρις Ιταλίας καί Βουλγαρίας καί ότι ήσκει έπιρροήν έπί τού Κων¬ 

σταντίνον τού Πορφυρογεννήτου. Ό άγιος διετήρει προσωπικός σχέσεις μέ 
ανώτερους άξιωματούχους, δπως ό υπεύθυνος των βασιλικών κτημάτων πρω- 

τοσπαθάριος Μιχαήλ7 καί ό πρώτος τής νήσου Σάμου Θεοφάνης8. Κατά 
τήν αυτήν εποχήν καί άλλοι μοναχοί τού Λάτρου είχον σχέσεις μέ τήν αυλήν 
τής Κωνσταντινουπόλεως8, Ιπί δέ Νικηφόρου Φωκά δ μάγιστρος καί λογο¬ 

θέτης τού δρόμου Συμεών παρώτρυνε τούς λατρηνούς πατέρας ν* άναπέμ- 

ψουν δεήσεις υπέρ τής νίκης τών Βυζαντινών είς τήν Συρίαν καί τήν Ιτα¬ 

λίαν10. Ό "Αλέξιος Κομνηνός δέν φείδεται Ιπαίνων διά τον δσιον Χριστό¬ 

δουλον, τον όποιον είχε γνωρίσει προσωπικώς καί τόν όποιον ενίσχυσε 
παντοιοτρόπως. 

Κατά τούς μετέπειτα χρόνους ή επιρροή τών λατρηνών μοναχών είχε 
περιορισθή, ενφ ηύξήθη ή ακτινοβολία τών μονών τού “Αθωνος καί τής 
Πάτμον. Παρά ταΰτα, κατά τόν 130ν αιώνα, δ Θεόδωρος Β' Λάσκαρις αλλη¬ 

λογραφεί μετά τού «ϊερομονάχου Νείλου καί καθηγουμένου τού Στύλου»11, 

I. Η. Α1ΐΓ\νβχ1βΓ, έ.ά., σ. 99. 
9. Βλ. ανωτέρω, σ. 99, σημ. 2. 

3, Βίος άγ. Παύλου, σσ. 119,17· λ24,8οι3β- 
4. Αυτόθι, σ. 116.8· 
δ. Αύτόθι, σ. 131.10. 
6. Αύτόθι, σσ, 122,87 - 193,4. 
7. Αύτόθι, σ. 123.ι8. 

8. Αύτόθι, σσ. 119,82* 120,14- 
9. I. Π&ΓΓ011Ζ68, ε ά., σ. 213. 

10. Αύτόθι, σσ. 146, 149. 
II. ΤΕοοάοτί Όπο&ε Ι,&βοατίδ, Ερΐδίπΐ&β, βκδ. Ν. ΡοεΙα, Ρίτεηζβ 

1898, σ. 192. Κατά πάσαν πιθανότητα, ό Νείλος ήτο ηγούμενος τής ήμβτέρας μονής 
χαί δχι μιας έκ των πολλών συνωνύμων της, περί ών βλ* Ν, Β έη, * Αναγνώσεις καί 



Λάτρος 105 

δ δέ αδελφός του Μιχαήλ του Η' "Ιωάννης Παλαιολόγος δωρίζει εις τήν 
μονήν των Κελλιβάςων, εϊς μνήμην των γονέων του, εν μβτδχιον δνομασθέν 
« του δεσπότου * *. 

Ή πρώτη μετά τήν τουρκικήν κατάκτησιν εϊδησις περί των μονών του 
Λάτμου δφείλεται, καθ* όσον γνωρίζω, εϊς τον άγγλον περιηγητήν ΟΙιαπάΙεΓ, 

δστις έπεσκέφθη τήν περιοχήν το 1765, έκλαβών μάλιστα τήν Ήράκλειαν 
ώς Μυοΰντα. Περιγράφει ουτος εις το οδοιπορικόν του2 δύο σπήλαια πλήρη 
τοιχογραφιών, έδημοσίευσβ δέ καί επιγραφήν Ινός Ιξ αυτών®. Κατά τον 
ΟΙι&χμΙΙογ μεγάίως συνέτεινεν εις τήν Ιγκατάστασιν των μοναχών είς τον 
Λάτμον ή ύπαρξις άφθονων και εκλεκτών Ιχθύων εΐς τήν γειτονικήν λίμνην, 

πράγμα σημαντικόν διά τούς μονάχους ο! όποιοι συχνά ώφειλον ν3 άπέχουν 
άπό κρεοφαγίαν! Μόνον δγγλος διαμαρτυρόμενος του αΐώνος τού διαφωτι¬ 

σμού ή το δυνατόν νά συλλαβή τοιαύτην Ιδέαν. 

Ό ΙνεαΙεβ αναφέρει τήν Ήράκλειαν καί τον Λάτμον εΐς τό Ήμερολό- 

γιόν του4, ούδεμίαν όμως μνείαν ποιείται τών μονών και τών βυζαντινών 
ερειπίων. 

Τάς περί τών μονών τού Λάτρου γνώσεις ηΰξησε καί τό σχετικόν ενδια¬ 

φέρον διήγειρεν ή κατά τά τέλη τού παρελθόντος αΐώνος δημοσίευσις τών 
Ιγγράφων τής μονής τού Στύλου υπό τών ΜΠεΙοείοΙι και ΜαΙΙοτ, τών σχε¬ 

τικών μέ τον όσιον Χριστόδουλον κειμένων υπό τού Ίωάννου Σακκελίωνος 
καί τών ΜΠεΙοδίοϋ - ΜαΙΙοτ καί τών βιογραφιών τού άγίου Παύλου τού 
Νέου καί τού άγίου Νικηφόρου υπό τού Ιππολύτου Όβίβίκιγο. Τό 1913 Ιξε- 
δόθησαν τά πορίσματα τών ερευνών τής γερμανικής άρχαιολογικής αποστο¬ 

λής. Μόνοι κάτοικοι τού Λάτμου ήσαν τότε Γιουρούκοι νομάδες ποιμένες, 

τά δέ ερείπια ευρίσχοντο είς άθλίαν χατάστασιν* εΐς τάς τοιχογραφίας τά 
πρόσωπα τών περισσοτέρων άγιων είχον καταστροφή υπό φανατικών Τούρ¬ 

κων. Έκτοτε οΰδεμία σημαντική μελέτη Ιγράςρη περί τής περιοχής τού 
Λάτρου, ή δποία, καθ*όσον γνωρίζω, παραμένει άραιότατα κατφκημένη καί 
δυσπρόσιτος. 

κατατάξεις βυζαντινών μολυβδοβοόλλων, εν |οιιγιι&1 ΙηΙ. (3*Αγο1ι. Νηιη., 10, 1907, 
σσ. 857 - 362. 

1. Η. Οτέ£οΪΓ€ έν Βγζαηϋοη, 29-30, 1969-1960, σ. 473. 
2. Κ. ΟΗαηάΙοΓ, Ττ&νβΐβ ϊη Λεία Μϊηοτ, Οχίοτά ΜϋΟΟΙ^ΧΧν, σ. 167. 
3. ΤοΟ αΰτοΰ, Ιηβοπρϋοηεε αητϊ^ηαο, ρίετ&βηηε ηοηάτυη ςάίΐασ, ίη 

Αδΐα Μίηοη εΐ Οταεοΐα, ρπιεδετίΐιη ΑΐΗεηίδ, οοΐΐβοΐ&ε, Οχοπϊί ΜΌΟΟΙ,ΧΧΐν, 
I, άράΚ Ι,Ι (σβλ. 18). Ό \νΐβ£&ηά άνευρε τό 1905 εΐς σκήλαιον τού Λάτρου τήν 
έξης έπινραφήν : Κλο1ι&γ<1 ΟΒαηάΙετ αηά Νκάοΐαε ΚενβΙΙ 1765 (Ι,αΙχηοδ, σ. 89). 

4. \ν. Μ. Ι« ο & 3ε 6, Ιοιιτηαΐ οί & Τουτ ϊη Λεία Μΐηοι*, Ι^οηάοη 1824, σσ. 
237 - 239. 



106 Π. Λ. Βοκοτοποΰλου 

Ύπεστηρίχθη δτι ή παράδοσις του Λάτρου επιζή εις τήν γερπράν μο¬ 

νήν τής Πάτμου1. Δέν νομίζω δτι τούτο εύσταθει. Ό ιδρυτής τής μονής 
τού Θεολόγου είχε βεβαίως διατελέσει πρώτος του Λάτρους καί έφερε μέχρι 
τής τελευτής του τό έπώνυμον του Λατρηνοΰ, πολλά από τά χειρόγραφα καί 
τά κειμήλια του Λάτρου μετεφέρθησαν εϊς τήν Πάτμον, τό τυπικόν τέλος 
πού άφησεν δ άγιος εις τούς μαθητάς του ήτο άνάλογον προς τό τής μονής 
τού Στύλου. Ταχύτατα δμως οί δροι διαμονής μετεβλήθησαν επί τό ήπιώ- 

τερον καί ελησμονήθησαν αι αύστηραί διατάξεις του όσιου Χριστοδούλου. 

Ούδεμία άλλωστε αναλογία υπάρχει μεταξύ τής δμοσπονδίας μονών τού Λά¬ 

τρου καί τής μονής τού Θεολόγου. 

Μοναχικήν πολιτείαν άνάλογον πρός τήν τού Λάτρου, μέ κοινοβιάτας 
καί κελλιώτας καί ήσυχαστάς, μέ πολυάνθρωπα μοναστήρια καί έρημικάς 
καλύβας, εις τοπίον εξ ίσου υποβλητικόν, δπου πυκνόφυλλα δάση συνορεύουν 
πρός βραχώδεις εκτάσεις καί δπου τούς πρόποδας άγερώχου κορυφής βρέχει 
τό γαλανόν Αϊγαΐον, Θά συναντήση τις μόνον εϊς τον ΰψικάρηνον *ΆΘω, τήν 
κιβωτόν αυτήν τοΰ ορθοδόξου βιώματος, τού βιώματος τό όποιον τόσον 
Ιντόνως έζησαν οί λατρηνοί πατέρες. 

Π. Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 

1·Τ1ι. νΠο£&η<1 έν Ι,αΐηιοε, σ. 187. Α. ΡΗΠΐρρεοη, ϋ&ε δΰάϋοΐιε 
Ιοηϊεπ (Μϊΐεΐ, 111. &), Βείΐΐη - 1«6ίρζϊ£ 1936, σ. 17. 



ΑΝΕΠΙΓΡΑΦΟΙ ΣΤΙΧΟΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟΝ 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΡΥΕΝΝΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΑΛΩΝ 

Οί κατωτέρω εκδιδόμενοι ιαμβικοί στίχοι παραδίδονται άνωνύμως δια 
του Βαροκκιανοΰ κώδικος 195, φ. 8Γ και είς το τέλος επίσης ανεκδότου 
μονφδίας φερομένης υπό τό όνομα Γρηγορίσυ του Άντιόχου. Ό κυρίως 
κώδιξ, γεγραμμένος κατά τον Οοχε περί τον ΙΕ' αιώνα άρχόμενον, περι¬ 

λαμβάνει ερμηνευτικός σειράς εις τό βιβλίον του Ίώβ και είς τάς Παροι¬ 

μίας, τά πρώτα δμως οκτώ φύλλα αυτοΰ, έπί των οποίων ή μονψδία του 
*Αντιόχου καί οί έκδιδόμενοι στίχοι, έγράφησαν ένωρίτερον, ίσως κατά τον 
ΙΓ# αϊώνα, καί συσταχωθέντα μετά του μεταγενεστέρου καί μεγαλύτερου 
τμήματος άπετέλεσαν ομοΰ μετά των σειρών τον κώδικα υπό τήν νΰν μορ¬ 

φήν του1 2» Τόσον ή μονφδία οσον καί οι στίχοι είναι έκ τής χειρός του 
αΰτοΰ γραφέως. Οί τελευταίοι έγράφησαν καταλογάδην, άγνωστον δέ διά 
ποιον λόγον 6 γραφεύς έχώρισε τό δλον ποίημα είς τέσσαρα μέρη, τόν 
τίτλον δμοος καί τόν συγγραφέα παρέλειψε νά άναγράψη. Έξ όσων γνωρί- 

ζομεν, έμμετρος λογοτεχνία άπσδιδομένη εις τόν "Δντίοχον δεν περιεσώθη*, 

άλλ’ οπωσδήποτε φαίνεται δτι χρονολογικούς οί στίχοι είναι προγενέστεροι 
τής άκμής αυτοΰ. 

Ακολουθών προσφιλή συνήθειαν τής έποχής του, δ ανώνυμος ποιητής 

1. Σύντομος περιγραφή τού χειρογράφου παρά Η. Ο. Οοχί, Οα(α1ο£ΐ οοάί- 
οπιπ πΐ55. ΒΐΜίοΙδοοβε ΒοάΙεί&η&ε, I ( Όξφόρδη, 1853), στ. 336, δ όποιος οΰδό- 
λως αναφέρει τήν ΰπαρξιν τοΟ ποιήματος. Αλλά καί ό τίτλος της μονφδίας εχει έχει 
οίκτρώς παραναγνωσθή. Τό εργον τοΰ Άντιόχου τιτλοφορείται: «[Λόγοςέπιτάφιος] 

τοϋ [με]γάλου δρονγγαρίον [κνρον Γρηγο]ρίου τον Άντιό[χου] άναγνωαθεις άνω[3εν 
τον] τάφον τον άοιδίμου δεσπότου [καί] περιπόθητου γαμβροϋ τον κρατ[αιον] καί αγίου 
ήμών χχδθέντου καί βασιλέως κνρον Ανδρονίκου τον Κοντοστεφάνου, τον διά τοΰ θείου 
καί ά[γγελικοϋ] σ[χήματος] *Ακακίου μετονομασθέντος». "Εκδοσιν τού λόγον τούτον 
έτοιμάζω. 

2. Τά χρονολογούμενα έργα τοΰ Άντιόχου ανάγονται είς τήν περίοδον 1157 · 94, 
βλ. ]. ϋπΓΓουζέδ, ΝοΙίοο εατ Οτέκοϊγο Αηϋοιώοε ( 1160 ά 1196), ΚέΒ, 20 
{ 1962), σ. 83. Τά γνωστά έργα τού Άντιόχου, άπαντα πεζά, κυρίως ρητορικοί λόγοι 
καί έπιστολαί, άναγράφονται αυτόθι, σσ. 63 - 76, 
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συνέθεσε τούς στίχους του εΐς μορφήν διαλόγου μεταξύ δύο προσώπων, τού 
πρώτου χαρακτηριζομένου ώς ξένου (Α), τού δέ άλλου μή κατονομίιζομένου 
(Β). Ό γραφεύς δμως τού χειρογράφου δεν εσημείωσεν εις το κείμενον τήν 
Ιναλλαγήν των προσώπων κατά τάς ερωταποκρίσεις. *Ίσως τα δύο πρόσωπα 
άνεγράφοντο εις τον παραλειφθέντα τίτλον τού ήμετέρου ποιήματος. 

Μβτρικώς ο! στίχοι είναι προσηρμοσμένοι εΐς τήν μορφήν τού ιαμβι¬ 

κού τρίμετρου τού Θεοδα>ρου Προδρόμου και των άλλων ποιητών τού ΙΒ' 

αΐώνος. Δωδεκασυλλαβία, παροξύτονος άπόληξις τού στίχου, χρησιμοποίη· 

σις των διχρόνων αδιακρίτως ως μακρών ή βραχέων (τα προ συμπλέγματος 
είναι βεβαίως πάντοτε μακρά) χαρακτηρίζουν τήν μετρικήν των. Έκ τών 
κυρίων δνομάτων δύο εκλαμβάνονται ώς «ελεύθεραι» λέξεις: Κομνηνοϋ 
(στ. 9)1 και Παλαιδλόγων (στ. 26)2, χάριν τού μέτρου δέ γράφεται ύπε- 

χνόβη (στ. 18) αντί τού ορθού ύπεχνά)θη. Κατά τά άλλα ή διάρθρωσις τού 
μέτρου είναι άψογος πλήν τού στ. 9 οπού εΐς τον τέταρτον πόδα μετρεΐ* 

ται πυρρίχιος. 

(Εις Ίωάννην Βρυέννιον τον Κατακαλών επιτάφιοί) 

(Α) *Εστι(;) πάλιν πλάξ και πάλιν ψυχρά λίθος 
και τ&νδον ονδέν, άλλα μικρά τις κόνιςί 

πλήν άλλα τίνος; αγνοώ γάρ τον νέκυν. 

(Β) 9Εγώ σε τούτον έκδιδάξομαι, ξένε, 

5 ό τάς κατ’ αυτόν άκριβώς είδώς τύχας. 

{Α) Πλήν άλλα φείδου τοϋ περιττόν σαρκίου. 

(Β) Φύσιν μέν ανχεϊ χαριτωνυμουμένην, 

έξ όσψόος δέ βλαστάνει Βρυεννίον. 

(Α) Τοϋ Κομνηνοϋ ψής; (Β) ΟνχΙ δέ τοϋ συγγόνου. 

10 {Α) Τοϋ Κατακαλών; (Β) Εϋοτόχησας, ω ξένε, 

εκ νηδνος δέ τίκτεται Κομνηνίδος. 

{Α) 'Ως λαμπρόν άμψοϊν τοϊν γ&νοϊν ψής τον νέκυν■ 

10 Κατακαχακαλών 

1. Βλ. δμοίαν περίπτωαιν εΐς τάν Πρόδρομον, 1,. 81 βτ η 1> & ο Η, δριοχίο* 
βίαιη Ρτοάτοτηβητη, Κοζρνανγ Α&ιάοηιϋ υχηΐβΐοίηοδοΐ. νΓγάζί&Ι Ρΐΐοΐοβίοζηγ’, 
8βΓγ·& II, 24 (Κρακοβία, 1904), σ. 348*®. 

2. Πρβλ. Ο. ΟαΠανοίίί, Ι,&αΓοηϋ&πΐ οοάχώε αΐίοτα αηαίοοία, Αίΐί 
άοΐΐα Αοοαάοχηία Νβζΐοη&ΐί άοί Ιπηοοΐ 346 (1949), βογ. VIII. Κοιχάίοοηίϊ. 
01&556 άί εοίοηζβ ηχοταΐί, εΐοηοίχο ο ίίΐοΐοβίοΐιο IV, ο. 3618. I*. δίοπιϋαοΐι· 
Νΐοοί&ΐ Ο&ΙΗοΗε οΕΓΠχΐηα, Κοζρτ&^γ Αίεαάεηιϋ υχηίοίοίηοέοί. νν^άζί&Ι Ρΐΐοΐο- 

βχοζη^ι II, 21 (Κρακοβία, 1903), α. 3216. 
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15 

20 

25 

30 

35 

40 

πλήν πρόσθες αντοϋ και τά λοιπά τφ λόγω, 

δσον μεν ήγε τον χρόνον τον εν βίω, 

εΐ τολμάν είχε καί βραχιόνων κράτος, 

τέλος ό’ δπη γης και τίνι τρόπω θάνεν. 
(Β) Εαρινήν μέν ήγε την ηλικίαν 

— ον γάρ προ πολλοϋ την γέννν νπεχνόθη — 

εις είδος ήν αντικρυς αύτοσεμνότης, 

πραϋς λαλεΐσθαι, τήν δ μιλιάν μέλι. 
έν ταϊς μάχαις πυρ, μάρτυς ή Καισαρέων, 
έν ή προελθών τής φάλαγγος Αύσάνων 
ώς σκηπτός ή φλδξ βαρβάροις έπερράγη^ 

νυμφεύεται δέ καί δάμαρτα κοσμίαν, 
ίδεϊν άρίστην, αντοσωφρονεστάτην, 

δρμωμένην μέν άπδ Παλαιολόγων 
Δουκών τε βλαστόν πανσεβάστου τζατρόθεν, 

Κομνηνοδουκόθεν δέ μητρόθεν πάλιν. 

γεννςί δ* απ’ αυτής και τόκους θήλεις δυο, 

οϋς και λελοιπώς άμφϊ μαζφ νηπίους 
άπήλθεν ένθεν* έν γάρ ’Ατραμυτίω, 

μάχης ραγείσης κατά Περσών και πάλιν, 

πανημέριος κτιννύων τούς βαρβάρους, 

μεθ' έβδόμην φεϋΐ τον βιονν άπηλλάγη 
και βαρβαρικής εκφυγών πληγήν σπάθης 
το θανατηρόν ούκ άπέδρα νϋν βέλος, 

άλλ* οϊχεται πρόωρος έκ των φιλτάτων 
νεκράν προλιπών τήν φίλην συζυγίαν. 

Παπαΐ τά θνητών ώς όδνρμάτεον γέμει 
και γηγενοϋς άλυπος οϋδαμον βίοςΐ 
Άλλ\ ώ χορηγέ και πνοής και βανατου, 

οϋ παμβαθής άβυσσος ή των κριμάτων, 
είς δεξιάν σκήνωσιν είς ’Εδέμ λάχος 
τον κείμενον σκήνωσον συν τη σνζύγω. 

40 Επγ. Βα. 1004 41 ΑοΙ. Αρ. 17, 25. 

38 φίλιν 39 παπαϊ 

Οί στίχοι παρέχουν ικανός ειδήσεις περί των γενεαλογικών καί οικο¬ 

γενειακών δεσμών του ΰρηνουμένου ήρωος. Άνήκεν ουτος ε!ς τον επιφανή 
οίκον των Βρυεννίων ή τουλάχιστον τονχο ή το τό έπώνυμον του πατρός 
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τον, ό ϊδιος δέ εκαλείτο Ιωάννης (φόσιν μεν ανχει χαριτωννμονμένην)1 2. 

Ό πατήρ Βρυέννιος είχε δΰο υίοΰς, τον Κομνηνόν (άγνώστου βαπτιστι- 

κοΰ) και τον ήμέτερον Τωάννην, ό όποιος επί πλέον έφερε τό επώνυμον 
Κατακαλών *. Πιθανώτατα ΰπεγράφετο δ τελευταίος οΰτος ώς Ιωάννης 
Βρυέννιος ό Κατακαλών. Ή μήτηο αυτών, σύζυγος του πατρό; Βρυεννίου, 

ήτο Κομνηνή, εξ αυτής δέ άσφαλώς έλαβε τό επώνυμον ό έτερο; των υίών. 

Έκ του ποιήαατος δεν καθίσταται φανερόν εάν τό όνομα Κατακαλών εκλη- 

ρονόμησεν ό Ιωάννης εκ του πατρός του Βρυεννίου ή εκ τής μητρός του 
Κομνηνής, ή πρώτη δμως εκδοχή φαίνεται πιθανωτέρα, ώς θά δειχθή κατω¬ 

τέρω. Ό Ιωάννης Κατακαλών ενυμφεΰθη κόρην δρμωμένην άπό Παλχζιο- 

λόγων και δή και εκ τοΰ κλάδου των Δουκών Παλαιολόγων. Ό πατήρ αδ- 

τής είχε τιμηθή διά του τίτλου του πανσεβάστου (σεβαστού), ή μήτηρ δέ 
και πενθερά του Ίωάννου ήτο Κομνηνοδοΰκαινα. Θανών είς νεαράν σχετι- 

κώς ήλικίαν δ Ιωάννης κατέλιπε δΰο θήλεα βρέφη (άμψΐ μαζφ). Οί οίκο- 

γενειακοΐ λοιπόν δεσμοί τοΰ *Ιωάννθυ Βρυεννίου Κατακαλών παρουσιάζον¬ 

ται εις τό ποίημα κατά τον άκόλουθον τρόπον: 

Δοΰκας Παλαιολόγος 
X 

Κομνηνοδοΰκαινα 

Να X Ιωάννης Κατακαλών 

Να Να 

Βρυέννιος 
X 

Κομνηνή 

Κομνηνός 

Τον *Ιωάννην πρέπει νά άναζητήσωμεν εϊς τάς οΐκογενείας τών Βρυεν- 

νίων και τών Κατακαλών τοΰ ΙΒ' αϊώνος, τά γνωστά μέλη τών δποίων είναι 
σχετικώς δλιγάριθμα. Οί συχνότερον άπαντώντες Ικ τών τότε Κατακαλών 

1. Ή διά τής λέξεως χάρις άπόδοσις του εβραϊκής ρίζης όνόματος Ιωάννης 
είναι κοινή είς την ποίησιν τοΰ ΙΒ' αΙωνος. Π.χ. Μ ί β η ο, ΡΟ, 133, 1399 Β* δ. Ο. 
Μετοαίΐ, Ροεείο ςϊαηιδϊοΐιο άί Νίαείοτο Οίιτγ’δοΙϊβΓΕεδ, ιηεΙτοροΗία άί δατάΐ, 
Μϊεοείΐαηεα Οίον&ηηΐ Οαΐδίαΐί, 11 ( = Ροηίεε Απιϊ>Γθ8ί&ηί 26, Μιλάνον 1951), 
ο. 265. 

2. ΈΙς την οίκογένειαν τών Ιστορικών Νικηφόρου τοΰ Βρυεννίου καί "Αννης 
τής Κσμνηνής συναντώμεν μίαν παρεμφερή περίπτωσιν. Ό πρεοβύτερος υΙός τοΰ 
ζεύγους έκαλεΐτο Αλέξιος Κομνηνός, έφερε δηλαδή τό έπώνυμον τοΰ έκ μητρός παπ¬ 
πού του, δ δέ νεώτερος Ιωάννης τό τής έκ μητρός μάμμης του Δούκας. Βλ. Κίννα- 
μον (Βοαη), ο. 168 καί 172* Χωνιάτην (Βοηα), ο. 125* ΡΟ, 140, 263 Α. 
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είναι οί λεγόμενοι Εδφορβηνοι η Φορβηνοί, δ «νωβελΙ<χσψος» Κωνσταντΐ- 

νος (τέλη ΙΑ'-άοχαί ΙΒ' αΐώνος)1 και δ υίός αύτοΰ Νικηφόρος συζευ- 

χθεις τήν Μαρίαν, δευτέραν θυγατέρα του βασιλέως Αλεξίου Α' Κομνηνοΰ 
καί Ειρήνης τής Δουκαίνης 2 3. Οδδείς Κατακαλών συγγενής του Κωνσταντί¬ 

νου καί του Νικηφόρου αναφέρεται, είναι όμως γνωστοί οί “Αλέξανδρος καί 
Γεώργιος Εδφορβηνοι8 συγγενείς πιθανόν του Κωνσταντίνου. Τέκνα του 
Νικηφόρου Κατακαλών καί Μαρίας τής Κομνηνής ήσαν οί Αλέξιος καί 
Ανδρόνικος Κομνηνοί4 5. Οδδείς τούτων άποκαλείται Κατακαλών^ Ό Νικη¬ 

φόρος καί ή Μαρία, πλήν των δυο τούτων υίών, εγένοντο γεννήτορες μιας 
ή πλειόνων θυγατέρων6. Μία τούτων (εάν τφ δντι έπέζησεν ώστε νά νυμ- 

φευθή) θά έφερε τό έπώνυμον Κομνηνή καί τυχόν γάμος αδιής πρός τόν 
Βρυέννιον, πατέρα του Ίωάννου, θά μετέδιδε τό πατρφον έπώνυμον Κατα¬ 

καλών εΐς τόν τελευταΐον. “Αλλά πάντα ταΰτα δέν είναι εί μή ύπόθεσις στε¬ 

ρούμενη οίασδήποτε βάσεως. 
Δέν γνωρίζομεν ποια ή γενεαλογική σχέσις μεταξύ των Κατακαλών του 

ΙΑ'-ΙΒ' αΐώνος καί των Μαυροκατακαλών. Ώρισμένα μέλη του τελευταίου 
τούτου οίκου αναφέρει ή *Αννα Κομνηνή ώς διαπρέψαντα είς τά στρατιω¬ 

τικά: τόν Γρηγόριον, τόν Νικόλαον καί τόν Μαριανόν. Ό Μαριανός μάλι¬ 

στα, υιός του Νικολάου, επαινείται ιδιαιτέρως ώς στενός συγγενής τής συγ- 

γραφέως' είχε πράγματι οΰτος συζευχθή τήν αδελφήν του Νικηφόρου 
Βρυεννίου, συζύγου τής "Αννης6. Υπάρχει έπομένως συνοικέσιον μεταξύ 
των Μαυροκατακαλών καί των Βρυεννίων, άναγόμενον πιθανώς είς τήν 
τελευταίαν δεκαετίαν του ΙΑ' αίώνο:, συνοικέσιον τό δποϊον έδημιούρ- 

γησεν ίσως κλάδον τών Βρυεννίων Μαυροκατακαλών. Περί τά μέσα τοΰ 
επομένου αΐώνος συναντώμεν τόν Νικόλαον Μαυροκατακαλών σύζυγον 
τής Εδδοκίας, έγγονής (έκ μητρός;) τοΰ πρωτοστράτορος Μιχαήλ Δούκα 
(ΐ 1107/1118 )7. Ακαθόριστος παραμένει ή σχέσις τοΰ Νικολάου τούτου 

1. * Αλεξίας (εχδ. Β. Ι,βΠ>), II, σ. 194, 197, 201, 212* Η, σ. 41, 117, 120, 
121 καί 141* Ζωναράς (Βοηη), III, σ. 739* V. ϊ,αιιτοηΐ, 1,68 διιΙΙοΒ πιείπςυοδ 
άαη3 Ια ΒΪβΐΙΙοβΓαρΗΐε δ^ζαηΐΐηε ( Άθήναι, 1932), σ. 34, άρ. 92. 

2. * Αλεξίας, II, σ. 197 Ζωναρας, III, σσ. 739 καί 749* ΡΟ, 127, 10920. 
3. * Αλεξίας, II, σσ. 79, 80, 89 , 92, 160, 193 III, σ. 217. 
4. Άμφότεροι παρίσταντο είς τήν σύνοδον τής 6 Μαρτίου 1166, βλ. ΡΟ, 140, 

252. Τόν Ανδρόνικον δ Κίνναμος (σ. 227 καί 286) άποκαλεΐ «Φορβηνόν». 
5. Είς τό Τυπικόν τής μονής τής Κεχαριτωμένης ή Είρήνη Δούκαινα όμιλεϊ 

άορίστως περί θυγατρός τίνος ή θυγατέρων τής Μαρίας, ΡΟ, 127, στ. 1008 Ό, 

6. Μαριανόν τόν Μαυροκατακαλών... τόν άπ’ άδελφβ γαμβρόν τούμον καίσαρος, Αλέ¬ 
ξιός, III, σ. 111* πρβλ. 11, σσ. 198 καί 216. 

7. Βλ. Σπ. Π. Λάμπρου, 'Ο Μαρχιανός χώδιξ 524, Νέος Έλληνομνήμων, 
8 (1911 ), σσ. 144 καί 155. 
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προς τον πρεσβύτερον Νικόλαον Μαυροχατακαλών' ίσως πρόκειται περί 
παππού καί Ιγγονού. 

"Όσον άφορ$ εις τήν καθαυτό οικογένειαν των Βρυεννίων, τα άπαν- 

τώντα κατά τον ΙΒ* αιώνα μέλη δεν φαίνεται να είναι απόγονοι του «χαί- 
σαρος » Νικηφόρου και “Αννης τής Κομνηνής Ιφ* όσον τα τέκνα, προφανώς 
δέ καί οΐ εγγονοι αυτών, ουδέποτε εχρησιμοποίησαν τό έπίθετον Βρυέννιος, 

άλλ* ήσαν γνωστοί είτε ώς Κομνηνοι εϊτε άς Δουκαι. Ούτως, δ στρατηγός 
Ιωσήφ Βρυέννιος1 2 3 και Νικηφόρος δ εκ των Βρυεννίων*, εάν θεωρηθούν 
ώς συγγενείς του «καίσαρος» Νικηφόρου, πρέπει νά ήσαν απόγονοι άδελ- 

φοΰ ή Ιξαδέλφου του ΐδίου. 

Παρά ταυτα πρέπει νά φαντασθώμεν ότι άγνωστος εΐσέτι Βρυέννιος 
συνεζεύχθη μέλος τής οικογένειας Κατακαλών και τέκνον ή τέκνα εκ του 
δεσμού τοΰτου εχρησιμοποίουν τό σύνθετον επώνυμον Βρυέννιος Κατακα¬ 

λών. Τουλάχιστον εΐς τό συμπέρασμα τοΰτο δδηγει ή ύπαρξις σφραγΐδος, 

χρονολογούμενης ΰπό του Ικδώσαντος αυτήν πατρός Ι,αιιΐΐηί: εΐς τον ΙΑ'- 

ΙΒ' αιώνα, ΙπΙ τής οποίας άναγινώσκεται ή επιγραφή: 

ΣφραγΙς σεβαστόν τω γίνει Βρυεννίου 
του Κατακαλών δν, Δημήτριε, σκέποις 8. 

Έφ* όσον ή Ιπίκλησις απευθύνεται προς τόν "Αγιον Δημήτριον, δ 
εκδότης νομίζει ότι πιθανώτατα δ κάτοχος τής σφραγΐδος ώνομάζετο Δημή- 

τριος. Ουτος λοιπόν, δ «σεβαστός» Δημήτριος Βρυέννιος δ Κατακαλών, 
πρέπει νά ΰποθέσωμεν ότι σχετίζεται προς τόν ήμέτερον Ίωάννην Κατακα¬ 

λών τόν έξ δσφνος Βρυεννίου· Δεν είναι άπίθανον δ Δημήτριος νά ήτο δ 
πατήρ του Ίωάννου. 

"Απαντες οΐ Δουκαι Παλαιολόγοι του ΙΒ' αΐώνος εΐλκον τήν κατα¬ 

γωγήν των εκ τού περίφημου στρατηγού Γεωργίου Παλαιολόγου, νυμφευ- 

θέντος περί τό 1080 τήν γυναικαδέλφην του Αλεξίου Κομνηνοΰ "Ανναν 
Δούκαιναν. Τά τέκνα του ζεύγους τούτου, δ Νικηφόρος καί δ Ανδρόνικος, 

ήσαν οί πρώτοι Δουκαι Παλαιολόγοι4 * *. Ή σύζυγος του Ίωάννου Βρυεννίου 
Κατακαλών ήτο γόνος του κλάδου τούτου των Παλαιολόγων. Ό πατήρ αδ· 

1. Περί τούτου βλ. I*. 3 Ιί ο γ η ο η, ΝοΙοβ άο ΙίΐτιΙαΙιίΓε οΐ άε ρτοδοροβΓα- 
ρΐήε 1>γζ3.η1ΐη68: εέβαδίε εΐ £8.ηιδτο8, Κ.έΒ, 23 (1965), σσ. 237 -238, μετά τών 
αύτόθι παραπομπών. 

2. Κίνναμος, σ. 210* πρβλ. δΜοτηοη, ΙνθΒ άνωτ., ο. 242. 
3. V. 1, α ιι γ ε η I, ΟοουπιεπΙδ άε βίβΐΙΙοβΓαρΙπε ϋγζαηϋηε: Ι,α Οοΐΐεεϋοη 

Ο. Οτβΐηάαη (Παρίσιοι, 1952), σ. 77, δρ· 137. 
4. Περί τών Παλαιολόγων της τότε έποχής βλ. V. Ι,ατιτεη I, 1<α βέηέαίο* 

βίε Δεβ ρτ6ΐηΪ6Γ3 Ρα1έο1θβΐιε3, Βγζαηϋοη, 8 (1933), σσ. 125-149. 

9-2-1967 
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τής, Δούκας Παλαιολόγος άποκαλούμενος, εφερβ τόν τίτλον του πανσεβώ* 

στου (σεβαστού), είχε δέ λάβει σύζυγον Κομνηνοδούκαιναν, ήτοι κόρην §κ 
γάμου Κομνηνοΰ ή Κομνηνής τίνος προς Δράκαιναν ή Δούκαν. Πρέπει 
δμως νά σημειωθή δτι κατά τήν εποχήν έκείνην τά επώνυμα Δούκας κα\ 

Κομνηνός έθεωροΰντο ώς τά κατ’ εξοχήν αριστοκρατικά καί εΐς πλείστας 
περιπτώσεις γόνοι άλλων οικογενειών, κυρίως άπόγονοι εκ θηλυγονίας 
Δούκα ή Κομνηνοΰ τίνος, είχον οΐκειοποιηθή ταΰτα· Ή άνσφερομένη εΐς 
τούς στίχους Κομνηνοδούκαινα ήδύνατο νά είναι θυγάτηρ Αγγέλου, Βρυεν 
νίον, Καματηροΰ ή πατρός Ιξ άλλου οίκου αγνώστου εΐς ήμάς. 

Παρά ταΰτα ε!ν)η λίαν πιθανόν δ « πανσέβαστος σεβαστός» Δούκας 
Παλαιολόγος, πενθερός τοΰ Ίωάννου Βρυεννίου Κατακαλών, νά ήτο ρ δτε- 

ρος των δύο υιών τοΰ Γεωργίου Παλαιολόγου καί τής "Αγνής Δουκαίνης. 

Άμφότεροι, ο Νικηφόρος και 6 Ανδρόνικος, ήσαν «σεβαστοί» καί πρέπει 
νά εκαλούντο Δοΰκαι ΠαλαιολόγοιΧ. Ή σύζυγος τοΰ ενός εκ τούτων άσφα* 

λώς ήτο Κομνηνοδούκαινα1 2 3, ώς δέ ή 8. άε Ιοπ^ΐι εΐς τήν ανέκδοτον αυτής 
διατριβήν περί τής γενεαλογίας των Κομνηνών συνεπέρανε, διά να δίκαιο: 

λογηθοΰν τά περιεχόμενα εις τήν ποίησιν τοΰ ΙΒ' αΐώνος και εΐς τήν λεγομέ- 

νην αυτοβιογραφίαν τοΰ Μιχαήλ Η' Παλαιολόγου στοιχεία τά σχετικά πρός 
τήν καταγωγήν τοΰ βασιλέως τούτου ώς και τοΰ « μεγάλου εταιρειάρχου » 

Γεωργίου Παλαιολόγου (διαφόρου πρός τόν σύζυγον "Αννης τής Δουκαίτ 
νης), πρέπει νά φαντασθώμεν γάμον μεταξύ ενός εκ τών υιών τοΰ Γεωργίου 
Παλαιολόγου καί "Αννης τής Δουκαίνης καί τής θυγατρός τοΰ *Αδριανοΰ 
Κομνηνοΰ (μικρότερου άδελφοΰ τοΰ Αλεξίου Α'), δ όποιος είχε συζευχθή 
τήν Ζωήν Δούκαιναν τελευταίαν θυγατέρα τοΰ βασιλέως Κωνσταντίνου Γ 
Δούκα*. Ό *Αδριανός ενυμφεύθη τήν Ζωήν ολίγον μετά τό 10814, άπε- 

1, Ό πρώτος είναι πιθανότατα Νικηφόρος ό της βασιλίδος [ = Ειρήνης της 
Δουκαίνης) άδελφιδονς 6 διαπρέψας εΐς πόλεμον κατά τών Σελτζούκων τό 1117 

( Αλεξίας, 111, σ. 203 ), εΐς τόν όποιον ή παρά I* α α τ ε η I, ΒυΙΙεΒ ιηέΙηςιιΟΒ, σ. 
35, άρ. 95, σφραγίς 

Γραφών σφράγισμα καί κύρος Νικηφόρου 
Δούκα σεβαστού Παλαιολόγου φέρω 

πρέπει νά άποδοθή. Ό Ανδρόνικος είναι γνωστός κυρίως έκ του ύπό τοΰ Καλλι- 
κλέους γραφέντος Ιπιταφίου του (δ I ο τη 1>α ο Ιι, Νίοοίαί ΟαΙΗοΙίε οαηηίη&, σσ. 
321-392) οπού άναφέρεται ώς 

σεβαστός * Ανδρόνικος έκ Δουκών γένους. 

2. Πρβλ. Ι« α π γ ε η I, Οέοέβίοβίο άβΒ ρΓειηίοΓΒ ΡαΙέο1θ£ΐιεΒ, σ. 138, 
3, δ. άο Ιοη^Ιι, Ι,β. Οέηέ&1θ£Ϊο άβΒ Οοπιπέηο άο Βγζαηοο ( Πανεπιστή- 

μιον τών Βρυξελλών, 1937), σσ. 103 - 104. Τήν χρησιμοποίησιν τής έν λόγψ διατρι¬ 
βής οφείλω εϊς τήν καθηγήτρ&αν Μ. ΉτίΒΒογ καί εΐς τόν καθηγητήν Ρ· λνΐΗοΙε. 

4. Πρβλ. Αλεξίας, 1, σ. 176. 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ ΣΠΟΥΔΟΝ "Ετος ΛΕ' 8 
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βίωσε δέ τό 1105*· "Η θυγάτηρ αΰιη του "Αδριανου και της Ζωής ήτο 
Κομνηνοδοΰκαινα καί ως σύζυγος υιού του Γεωργίου Παλαιολόγου καί 
“Αννης τής Δουκαίνης* ήδύνατο νά είναι ή πενΰερά του "Ιωάννου Βρυεν- 

νίου Κατακαλών- Ή εκ τοιούτου γάμου θυγάτηρ, σύζυγος δηλαδή του 
"Ιωάννου, πρέπει νά έγεννήθη τήν πρώτην δεκαετίαν του ΙΒ' αΐώνος8. 

"Όσον άφορςί εΐς τήν δράσιν του Ίωάννου Βρυεννίου Κατακαλών, ού- 

τος συμμετέσχε τουλάχιστον εΐς δύο εκστρατείας των Βυζαντινών κατά των 
Σελτζούκων. Κατά τήν πρώτην φαίνεται δτι διεκρίΰη εΐς μάχην παρά τήν 
Καισαρείαν δπου είχεν ίσως άποσταλή μετά μικρού αποσπάσματος (τιροελ- 

θών τής φάλαγγος). Εΐς άλλην σύγκρουσιν μετά των Τούρκων εΐς τό "Αδρα- 

μύτιον δ "Ιωάννης επολέμησε και πάλιν, άλλ* ολίγον άργότερον άπεβίωσε4, 

νέος δτι τήν ήλικίαν. 

Μέ τάς όλίγας αυτάς ειδήσεις του ποιήματος δέν είναι εΰκολον νά καΟο- 

ρισθή επακριβώς εΐς ποίας βυζαντινός Εκστρατείας ανήκουν αΐ παρά τήν 

Καισάρειαν και τό "Αδραμύτιον μάχαι. Τό 1097 βυζαντινός στρατός συνώ- 

δευσε τούς Σταυροφόρους κατά τήν κατάληψιν τής Καισαρείας5 και μερικά 

1. *Η έπι τφ θανάτφ οΰιοΰ γραφεΐσα ένθύμησις Ιξεδόθη ύπό Β. ά 6 Μοηί- 

ίαιιοοη, Ρ&ΐ&εοςτορίιια Οτεβοε ( Παρίσιοι, 1708), σ. 47. Ό Θεοφύλακτος Βουλ¬ 
γαρίας εΐς επιστολήν του όμιλεΐ περί τίνος θανόντος γαμβρού τού "Αδριανου (ΡΟ, 

126, 405), Τούτο είναι δυνατόν νά άναφέρεται εις ένα έκ των υΙών του Γεωργίου 
Παλαιολόγου. 

2. Μάλλον τοΟ Ανδρονίκου, έφ* δσον τό όνομα τούτο παρουσιάζεται εΐς τούς 
μετέπειτα Δούκας Παλαιολόγους* άντιθέτως τό όνομα Νικηφόρος δέν συνανταται εΐς 
τήν οικογένειαν κατά τόν ΙΒ' αιώνα. 

3. Ούδενός άλλου Ικ των Δουκών Παλαιολόγων τοΰ ΙΒ' αΐώνος ή γνωστή σύζυ¬ 
γος ρητώς άναφέρεται ώς Κομνηνοδοΰκαινα, Ούτως, εΐς "Αλέξιος Παλαιολόγος Κο- 
μνηνοδούκας είχε σύζυγον τήν * Ανναν Δούχαιναν (βίεταδαοΐι, Νΐοοίαί Οαΐΐί· 
οΐΐβ οαπηΐηα, σ. 337)* έτερος Δούκας Παλαιολόγος, άγνωστου βαπτιστικου, σννε- 
ζεύχθη τήν Ειρήνην Κομνηνήν, θυγατέρα τοΰ "Ιωάννου Κανταχουζηνοϋ καί μικρα- 
νεψιαν τοΰ Μανουήλ Α' ( Ε. Μ ίIIβγ, Κεαιοίΐ άβδ Η&Ιοπεηε άοβ Οτοίβαέεβ, 
Ηίβΐοηεηβ βτβοε, II | Παρίσιοι, 1881], σσ, 764-765 )* τέλος ό "Αλέξιος Παλαιολό- 
γος, έχ μητρός πάππος τοΰ Μιχαήλ Η', έγένετο δεύτερος σύζυγος τής Ειρήνης Κο- 
μνηνης’Αγγελίνης, θυγατρός τοΰ Αλεξίου Γ' ( Χωνιάτης, σσ. 673, 696, 703 και 709). 
"Η τελευταία αυιη ήδύνατο νά έφερε τό όνομα Δούκαινα έκ τής μητρός της Ευφρο¬ 
σύνης Δουκαίνης Καματηρής, άλλ* άπέκτησε μόνον μίαν θυγατέρα, τήν Θεοδώραν, 
μητέρα του Μιχαήλ Η", καί έξ άλλου νυμφευθβΐσα μετά τό 1197 δέν είναι δυνατόν 
νά είχε γαμβρόν πολεμήσαντα εΐς τήν Καισάρειαν ( βλ. κατωτέρω). 

4. «Θακηηράν βέλος» ύπονοεΐ μάλλον φυσικόν θάνατον ή βέλος έχθρικόν. 
Δηλαδή ό Ιωάννης έπέζησε τής μάχης τοΰ "Αδραμυτίου (β^βορικής έκφογών πλη· 

στίό&ης), άλλ" άπεβίωσε βραχύ μετά ταΰτα (μ*(? έβόόμην), 
6. Πρβλ. 81. Κΰηοίιηαη, Α Ηαΐοτγ ο! ίήο άπιββάβδ, I (Καϊμπριτζ 

1951), οσ. 190*191. 
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έτη βραδύτερον ιό Άδραμύτιον και ή πέριξ χώρα έγένοντο πεδία Ιχθρο- 

πραξιών μεταξύ Βυζαντινών κα'ι Τούρκων1 2 3. Άλλ* οπωσδήποτε, Ιφ* δσον δ 
πενθερό; του Ίωάννου Βρυεννίου Κατακαλών δεν δΰναται να είναι παλαιό- 

τερος του υίοΰ του Γεωργίου Παλαιολόγου καί Άννης τής Δουκαίνης, γεν- 

νηθέντος μετά τό 1080, δ Ιωάννης· παρά τό γεγονός δτι άπεβίωσε νέος* 

πρέπει νά εδρασεν δχι κατά τά πρώτα ετη του ΙΒ' αΐώνος άλλα μάλλον επί 
τής βασιλείας του Ίωάννου Β' Κομνηνοΰ (1118*1143). Πράγματι κατά 
τήν περίοδον ταύτην έγένετο τουλάχιστον μία επιτυχής εκστρατεία τον βασι- 

λέως κατά τών Τούρκων τής Καισαρείας, τήν όποιαν Ιξύμνησεν δ Θεόδωρος 
Πρόδρομος8. Τά βυζαντινά στρατεύματα φαίνεται δτι παρέμειναν επ* αρκε¬ 

τόν εις τήν περί τήν Καισαρείαν χώραν, δ τελευταίος δε υίός τοΰβασιλέως, 

Μανουήλ, ήγήδη τότε τμήματος τοΰ στρατού και Ιπολέμησε τούς Τούρκους8. 

*Ως γνωστόν, εκ νεαρά; ήλικίας δ Μανουήλ συμμετέσχεν εις πολέμους, ιδιαι¬ 

τέρως δ* επαινείται ή άνδρεία του είς τήν εκστρατείαν τής Νεοκαισαρείας 
(1139), δτε δεν εΐχεν άκόμη συμπληρώσει τό δέκατον όγδοον έτος τής ήλι¬ 

κίας του4 5. Ή κατά τής Καισαρείας εκστρατεία δύναται μόνον κατά προσέγ- 

γισιν νά χρονολογηθή περί τά τελευταία έτη τής βασιλείας του Ίωάννου, 

έφ* δσον δ Μανουήλ (γεννηθείς περί τό 1122) δέν ή το δυνατόν νά ήγηθή 
τμήματος στρατού είς ήλικίαν μικροτέραν τών δεκαεπτά Ιτών. 

Ούδεμία δμως μνεία του Άδραμυτίου κατά τά ολίγα μετά τό 1140Ιτη 
ανευρίσκεται, ή δέ πόλις άναφέρεται πολύ άργότερον, μετά τό 1162, ώς 
ΰποστάσα τουρκικήν Ιπιδρομήν και όχυρωθιΐσα υπό τοΰ βασιλέως6 *. Έάν 
ή σύζυγος τοΰ Ίωάννου Βρυεννίου Κατακαλών ήτο πράγματι θυγάτηρ 
του Ανδρονίκου (ή τοΰ Νικηφόρου) Δούκα Παλαιολόγου καί Ιφ’δσον 
δ Ιωάννης άπεβίωσε νέος, είναι δύσκολον νά δεχθώμεν δτι τό εΐς τό 
ποίημα μνημονευόμενον έπεισόδιον τοΰ Άδραμυτίου είναι τό αυτό μέ τό 

1. -Αλεξίας. III, σ. 143, 151 χαϊ 166. 
2. Στίχοι έπΐ τφ αότοκράτορι * Ιωάννη έκ Περσών νικητικως έηανήκοντγ δτβ καί τήν 

Καισάρβιαν ααραστήσεσΰαι έμελλε*, βί μή λιμψ καί χειμώνι ή χε ϊταιος καί ό στρατός *α« 
τειργάσθη, ΡΟ, 133, 1344- 1350. 

3. Αυτόθι, 1346 Β. 

4. Κίνναμος, σσ. 21 καί 99 -100. Θά ήδύνατο νά ύ.τοθέση τις δτι 6 Κίνναμος 
καί δ Πρόδρομος όμιλοϋν περί τοΰ Ιβίου πολέμου περί τήν Νεοκαισάρειαν του Πόν¬ 
του, άλλ* δ τελευταίος άναφέρβι ρητώς «τήν Καισαρέων χώραν χαΐ πάσαν γην Καππαδο- 

χών» (ΡΟ, 133, 1345 0). 
5. ΑΙ ΆσιαναΙ πόλεις, τά Χλιαρά, τό Πέργαμόν τβ χαΐ *Ατραμότιον κακώς ώτα- 

αχον ύπό τών Περσών, Χωνιά της, ο. 194* Σκουταριώτης (έν Κ. Ν. Σά θα, Μεσαιω¬ 
νική Βιβλιοθήκη, VII [Βενετία, 1894]), σ. 268* πρβλ. Ρ. Οΐιαίαηάοη, Ι,οβ 
Οοαοέηε II - ]6&η II Οοιηηέηο ( 1118 -1143 ) οι Μαηαεί I Οοηιηέηε (1143 -1180) 
( Παρίσιοι, 1913 ), σ. 500. 
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ώς άνω. Έάν ό Ιωάννης 

χατά ιό ποίημα πρέπει νά 
τινα μή άναφερομένην ΰπ 

περιοχήν τοΰ Άδραμυτίου. 

επολεμησεν είς τήν Καισάρειαν περί τό 1140, 

συμμετέσχεν ολίγον άργότερον είς μάχην κατά 
* #λλων πηγών τουρκικήν επιδρομήν εις τήν 

ΔΗ ΜΗΤΡΙΟΣ I. ΠΟΛΕΜΗΣ 



ΕΕΧΙΟΟδΤΑΤΙδΤΙΟΑΕ ΟΟΝΤΚΙΒυΤΙΟΝ 
ΤΟ ΤΗΕ ΑϋΤΗΟΗδΗΙΡ 

ΟΡ ΤΗΕ ΑΚΑΤΗΙδΤΟδ ΗΥΜΝΟδ 

I 

ΤΙίΓου^ΙιουΙ ΙΙιβ Βγζ&ηίίηβ ρβηοά ΙίιβΓβ βχΐβί & ηηπΛβΓ οί ρΓοΜβπΐΒ 

οί (ΒβρυΙβά ααΙΙιοΓΒίπρ. Τΐιβ ίο11ο\νίη§ ϊβ &η &11βπιρ1 &1 8θ1νίη§ οηβ οί 

11*686 ρΓθ1)1βΐηΒ, 11*6 £Πΐί1ΐΟΓ8ΐΐΐρ οί 11*6 Α1ί&11ΠΒΐθΒ ΗγιηηοΒ, ΙΙίΓΟη^Ι* 80Π16 

ιηοάβΓη Ιβοΐιηίφίβδ οί ΙβχίοοΒί&ίίΒίίοΒ βχκΐ ΒίγΙοιηβΙΓΐοΒ. 

ΟοηβίάβΓ&ΙίοηΒ οί οοηίβηί &ηά δίγΐβ άβπι&ηά ΙΙι&Ι ΙΙιβ ΑΙε&ΙΙιϊβΙοβ 
Ηγιηηοβ 1>β ρΐ&οβά 5βΙ\νββη ογ &Γουη(Ι ΙΙιβ ά&Ιββ 431 - 625 Α.0 *. ΊΊιβ 

8&Π16 Μηά οί ΟΟΠΒΐάβΓ&ΙΐοηΒ, &8 \νβ11 63 & Ι&ΙβΓ ρίβοβ οί βνίάβηοβ8, Ιι&νβ 

οοηνίηοβά & ηηπΛβΓ οί βοΙιοΙ&γβ ΙΙι&Ι 11*6 &υ11*0Γ οί ΙΙιβ νοιΊε ίβ Κοιη&ηοΒ 

ΙΙιβ Μθίοάοδ. ΑΙ 11*6 β&πιθ Ιΐιηβ οΙ&βΓ ΒοβοΙ&τβ, Γβ1γίη§ οη ΙΙιβ β&ιηβ ΒβΙ 

οί βνίάβηοβ, Ιι&νβ οοηοΐυάβά ΙΙι&Ι ΙΙιβ \νοΑ ο&ηηοί Ιι&νβ 5ββη \ντί11βη 

βγ Κοιη&ηοΒ. 

Ιί Β66Π18 υηΐ&βΐγ Ιΐι&1 βχΙβΓη&Ι βνίάβηοβ \νί11 Βοΐνβ ΙΙιβ ρΓοΜβπι 

οοηοΙαΒίνβΙγ. \Υ1*&1 ο&η 1)β άοηβ &1 Ιΐώ βΙ&§6 ϊβ ΙΙιβ ίιπϋιβΓ &ηά ρβΛ&ρΒ 

ιηοΓβ Γβίιηβά αη&ΐγβίβ οί ίηίβΓη&Ι βνίάβηοβ. Α111ιο\ι§1ι ιηοβΐ οί Ιΐιίβ βνί~ 

άβηοβ ΙιβΒ 5ββη βχ&πιίηβά νβΓγ ΒΐυάίουΒίγ 5γ Βυοί* βοΙιοΙ&γβ &8 ΡϊΙγ&, 

Κτγρί&ΐάβνήοζ, Μ&&3, \Υβ11βΒζ &ηά Τοιη&ά&ΙπΒ, ΙΙιβ άίΒρ&πΙγ οί ΙΙιβίΓ 

οοηοΙυδίοηΒ Βυ§§β8ίΒ ΙΙι&Ι ίη ΒρΐΙβ οί ΙΙιβίΓ οοηΒυιηιη&ίβ ΒοΙιοΙ&ΓΒΐιίρ 

Ι&βίτ ιηβίΐιοά ντ&8 ηοί &11ο§β11ΐ6Γ Γβϋώΐβ. Οηβ ο&η ίη ϊ&οΐ οοηίβηά ΙΙι&Ι 

Βοιηβ νβΓγ Ιιαβίγ οοηοΙαβίοηΒ Ιι&νβ 5ββη άί&\νη ϊγοπι Ιίηβαίδίίο ογ οΙΙχθγ 

ΒίπιίΙ&πΙίβΒ 5βΙ\νββη ΙΙιβ ΑΙε&ΙΙιίβίοβ &ηά λνοΓ&Β 1>γ ν&ΓίοαΒ &ιι11ιογβ. ΊΊπιβ, 

&η οίίχβπνίΒβ βχοβίίβηί βοΙιοΙ&γ, Α. Ρ&ρ&άοροαΙοΒ - ΚβΓ&ιηβυΒ, 1*&β 5ββη 

Ιβά Ιο ΙΙιβ ϊ&ηί&Βΐίο οοηοίηβίοη 11ι&1 ΙΙιβ \νοΓΐε \ν&8 νηΐΙΙβη βγ ΡΙιοίίοΒ. 

Τΐιβ ιη&ίη ο&υΒβ οί Ιΐιίβ ηηΒ&Ιίβί&οΙοΓγ Βί&Ιβ οί &ίϊ&ίΓ8 ίβ ΙΙι&Ι ίδοΐ&ίβά 

&ηά παοΒίΙγ ηοη-Γ&τβ Ιίη^υίβΙίο ϊβ&ίυΓβΒ Ιι&νβ 1)ββη Γβΐίβά ηροη &ηά 

1. ΤΚβ \ντϋΐπβ οί δΐιοϊι & Ιιγπιη Ιο ΙΙιθ νίι^ϊη &Ηθγ ΙΙιβ αΐΐθ^βά ιπίΓαεΙβ ίη 626» 
νήΐΐιοτιΐ ηηγ ΓθίθΓβηοβ ίο ίί, Ϊ8 ΐηοοηεβίν&1>ΐ6. 

2. Οί. Ε. λνβΐΐθβζ, Α ΗίδίοΓγ οί Βγζ&ηίίηβ Μηβίο ηηά ΗγπιηοβΓηρΙιγ, 
ΟχίοΓά, 1961» ρ. 194. 
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ιη&Γδίι&ΙΙβά 38 ΐηοοηίΓονβΓϋΜβ βνΐάβηοβ οί 3ΐιί1ιοΓ8ΐιΐρ. Οηβ 1ΐ35 ί.ο 1)β 
Γβπώκίβίΐ ΐη ϋιΐδ ιηβϋβΓ ΙΙιηΙ ΙΙιβ αιηοιιηΐ οί ΐηίοπηηίΐοη ίΐιαΐ οηη 5β 
βχΐΓ30ΐβ<1 ίΓΟίη 3ηγ ]ίη§ιιΪ8ΐΐο ίββίιΐΓβδ ΐβ (ϋΓβοίΙγ ρΓοροΓίίοηβΙ Ιο ΙΐιβΐΓ 
Γ3ΓΪΙγ οί οοοιίΓΓβηοβ. 

Τίιβ ίβοί 1&31 Ιίιβ ΤΊιβοΙοΙεοδ ΐδ οαΐίβά ΐη Ιΐιβ Α&βϋιΐδΙοδ πύργος ογ 
γέφυρα ογ βνβη κιβωτός χρνσωθεϊσα τω πνενματι ο&ηηοΐ 1)β οοηδίάβΓβί! 38 

ίη 3ηγ νί&.γ Γβνβ3ΐΐη§ οί αιιίίιοΓδίιΐρ 38 Ιίιβδβ βχρΓβΒβΐοηβ ιηΐ§1ιΙ Ιιβνβ 

1>ββη υββά 5γ ιηβηγ ΛντΐΙβΓβ ϋβίΛνββη 83γ 431 Α.ϋ. αηά Ιίιβ ρΓβββηί άβγ, 

Ενβη βυοΐι 3η βχρΓβββΐοη 38 δλος ήν έν τοϊς κάτω καί των άνω ονδ1 2 3 4 5 δλως 
άπήν ο απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασις γάρ θεϊκή ον μετάβασις δε τοπική 
γέγονε1 θ3ηηο1 1)β ΐη 3η γ ντηγ Γβνβ3ΐΐη§ οί ηυΐΙιοΓδΙπρ 38 ΐί δββπΐΒ Ιο 

1ΐ3νβ 1)ββη οοππηοη ΐη 3 ηακώβΓ οί 63Γΐγ Βγζηηίΐηβ ντπΙβΓθ. II ιηΐ§ΙιΙ 

ΐη ίηοί 1)6 3 ίτβςυβηΐ οϋοΐιβ οί Ιΐιβ Γβΐΐ^ΐουβ ρβΓίβηοβ οί Ιίιβ Ιΐιηβ 8. 

ΤΗβ β1)ονβ Γβ8βΓν3ΐΐοηβ 3ηά οπίΐοΐδπΐδ βΐιουΐά ηοΐ 1)β ΐηΙβΓρΓβίβά 

38 χηβ3ηΐη£ 11ΐ3ΐ οοπιρηΓαΙΐνβ βίαάΐββ ητβ οί ηο §Γβ3ί νηΐυβ ογ ΐηΙβΓββΙ. 

^νΐΐ3ΐ ηταβί 1)β δίΓθδββά 3£3Ϊη, ΙιοντβνβΓ, ΐβ Ιΐΐ3ΐ Ιίιβγ δίιοηΐά 1)β υββίΐ 

νάίΐι ιηοΓβ οΐΓΟυπίδρβοΙΐοη. δΐιηίΐβπΐΐβδ 1)β1^ββη 3υ11ΐ0Γ8 πΐ3γ 1)β άυβ 

Ιο ρ3Γ3Πβ1Ϊ8Π1 Λνϊΐΐΐβ ββΠβΓβ! ΐπίρΓβΒβΐοηΒ, 11ΐθυ§1ΐ νβΓγ ΐηίβΓβΒΐΐη§, 03ΠΠ01 

1)β Γβΐΐβά ηροη Ιο ρΓονβ βηγίΐιΐη# οοηοΐυβΐνβίγ. ΕδρβοΪ3ΐ1γ ΐη 03Ββδ οί 

άΐδρυίβά 3ηίΙχοΓβΙιΐρ, ^βηβΓβ! ΐπίρΓβΒβΐοηΒ Ιιηνβ Ιο 1)β ΙβδΙβά 1)γ ίυΗΐιβΓ 

οηά ιηοΓβ ηβοΓουδ οηβίγβΐδ ίοΓ ίΚβίΓ ββββρίηηοβ ογ Γβ]βοϋοη. 

II 

Τΐιβ ροΛνβΓΪυΙ ιηβΙΙιοίΐΒ οί δΐηΐΐδίΐοδ 3Γβ βιηίηβηΐΐγ βυίΙ&Μβ ϊογ βηοΐι 
βη 3η3ΐγδΐδ. Τίιβ Ιβοΐιηΐίϊοβδ οί Ιΐιβ 8ΐ3ΐΐβίΐο3ΐ βΐυάγ οί ΙΐίβΓβτγ νοο3ΐ)υ1- 

3τγ 38 άβνβΙορβΛ πιηΐηΐγ 1>γ Ο.υ. Υυΐβ ΐη 1944® 3ηά βιώδβψιβηΐΐγ Βγ 
Η. ΗβΓάηη ΐη 19564 3ηά 1960 6 \νΐ11 Ββ ΙιβΓβ βρρϋβίΐ Ιολνητάδ Ιΐιβ ρβτίΐηΐ 
δοΐυίιοη οί Ιΐιβ άΐίΒουΙΙ ρΓοΜβπι οί ΐΐιβ βυΐΙιοΓΒΐιίρ οί Ιΐιβ Α&ηΙίιΐδΙοΒ. 
Τίιβ ιηαΐη ροΐηΐ ηηά ϊυδίΐίιοηϋοη οί ίΐιβδβ δΐ&ΐΐδίΐοηΐ ιηβΐΐιοάδ ίδ ίΐιηΐ 
λνΐιΐΐβ ΐδοίηίβά 3ηά βνβη τδτβ Ιΐη^ηΐδίΐο ίββίηΓββ πιβγ ηοί 1)β 8Ϊ§ηίίΐ03ηΙ, 

Ιώβ οηιηυΐβΐΐνβ βνΐάβηοβ οί 311 δυοίι ίββΙηΓβδ ββηηοί 5β 3ί1η1)υ1βά Ιο 

1. Οί. 1)β8ΐάβ8 οί,ΙιβΓδ Ογτΐΐ οί Α1βΧ3Π(1π3, ΡΟ 75,1460. Οί. βίβο Ρδβιιάο-Ογηΐ, 
ΡΟ 77, 1172, αηά Μβη&ηάβΓ ΡγοΙθοΙογ, ΟγθλΙ Αηϋιοίο^*, ΟχίοΓά, ρ. 44. 

2. Εδρβοΐαΐΐγ οί ίΐιοδβ ορροδβά Ιο Αροΐϋααήαηΐδΐη, οί. Ρ.Ρ. Κτγρί&ΐίϊβ- 
\νϊοζ, ϋβ Ηγπιηΐ ΑοαΙΜδΙΙ ΑυοΙοΓβ, Β.Ζ. 18, 1909, ρ. 364. 

3. Ο. ϋ. Υ υ 1 β, ΤΙιθ δΙ&Ιΐδίίο&Ι 81ιιάγ οί ΙιΐίβΓβτγ νοοβ1)ΐιΐ3Γγ, Οβπιϋηά^β 
1944. 

4. Ο. ΗβΓάηη, Ιιαηςιιβ^β 38 Οΐιοίοβ αηά Οΐιβηοβ, ΟΓοηΐηρβη, 1956. 
5. Ο. Ηβτάαη, Τγρβ-Ιοΐίβη ΜαΙΙιβιηαΙϊοβ, Τίιβ Ηβ^ιιβ, 1960. 
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οίπηοβ ηηά Ιΐυβ Ιϊιβγ οαη ρΓονίάβ πιυοΗ πιογθ Γβΐΐ&ΐΐβ ΐηίοπηβίΐοη 88 

Γβ§8Γ(ΐ8 81ΐί1ΐΟΓ8ΐπρ 1. 

I ρΓοροδβ Ιο ίαοΜβ ίΐιβ ρΓοΜβιη οί ίΐχβ αυΙΙιοΓβΙιΐρ οί 11β ΑΙί&ίΜβίοβ 
ΐη Ιΐβ ίο11ο\νΐη£ \ν&γ. Οΐνβη ΙΙ&ί η §Γβ8ΐ ηυπώβΓ οί ιηοάβΓη βοΐιοΐατβ 
αοοβρί οη ναποιίδ ^Γουηάβ ΙίιηΙ Ιΐβ &ιι11ιογ οί 11β ΑΙεδίΜβΙοβ ίβ Ηοπχαηοθ, 
αηά 1&1άη£ ΐηΐο 806ουηί ΙΙ&Ι ΙΙβΓβ ΐβ ηο Ββηοαβ οοηίββίβηΐ ίο ΙΜβ ΙΐΙΙβ, 
I βΐι&ΐΐ οοηδΐάβΓ Ιΐβ Κοιη&ηοβ ΙγροΙΙβδΐβ 8β Ιΐβ Βο-οαίίβά ηυΐΐ ΙγροΙΙιββΐβ 
ί. β. 83 Ιίιβ ΙγροΙΙββΐΒ \νΜο1 ΐδ Ιο 1)6 ΙβΒίβά οη Ιΐιβ &88υιηρίίοη ίΙΐΒϊ ΐΐ 
ΐδ Ιπιβ. Ιί I ιη&ηα^β Ιο άΐδρΓονβ ΙΜβ Ιγροίΐιβδΐβ, Ιο βίολν ΐη οΙώβΓ ινοΓάβ 
11x3.1 ΐΐχβ βΐΗΐΐβΙίοαΙ ίβ&ΙυΓβδ οί Ιΐχβ νοο&ΐιιΐδτγ οί Ιΐβ Αίεηίΐιΐδίοβ βτβ ηοί 
οοηβΐβίβη! Ύνΐΐΐχ ΙΙοβθ οϊ Κοιη8ηοΒ,\ν6 βΙ&Π Ιι&νβ Ιο νβ]βοί Ιΐβ ηυϋ Ιγρο- 
ίΐιββίδ αηά ηοοβρί ϋ&Ι Ιΐβ νοΛ ιβ ηοΐ 1γ Κοιηαηοβ. Ιί, ΙολνβνβΓ, ταγ 
αΙΙβιηρΙ Ιο άΐδρΓονβ Ιΐβ ηαΐΐ ΙγροΙΙβΒΐδ ρΓονβδ υηβυοοβΒΒίυΙ λνβ βίβΐΐ 
ίιηνβ Ιο οοηοβάβ ΙΙχηΙ Ιΐιβ ντοι*]* οοιιΐίΐ νβτγ λνβΐΐ 1&ν6 Ιββη \ντίίίθη 1γ 
Κοιηοηοδ. 

III 

Τίβ ΩγβΙ ΙθβΙ οοηοβΓηΒ ΐΐχβ ΒΟ-ο&ΙΙβά Υηΐβ’β οΙδτ&οΙβΠΒίΐο οί νοοη- 
ΙηΙ&Γγ. Υηΐβ, ΗβΓά&η αηά οΙΙθγβ Ι&νβ ρΐΌνβά 11&ί ΙΙχβ Γδϋο οί 11β 
1θ£8η11ιη οί Ιΐβ λνοΓά-ίγρββ ονβΓ Ιΐιβ 1θ£8πί1πι οϊ Ιΐιβ \νοΓ(1-ΙοΙίβηβ ίβ 
οοηδίαηΐ ϊογ βϊπηΙθγ \νοΓΐ*8 οί 8η ειυΙΙιοΓ. ΤΜβ οΙογ&οΙθγϊβΙϊο οαη Ιβ 
οοιηραίβά ϊγοπι β βαΙΒοΐβηΙΙγ Ιβτ^β Β&ηιρίβ οί αη βαΙΙοΓ’δ λνοΛ; βιι<1 ίΐβ 
ΑΙε&ΙΗβΙοβ οαη Ιβ οοηΒΐάβΓβά 88 δυο! 8 θοιηρίβ, Ιΐβ οΙ&τ&οΙβΠΒίΐο ίβ: 

ί<>8 605 
1ο8 1011 “ 

I ίίουβίιΐ 11&1 I βΐιοιιΐά οοιηραΓβ ΙΜβ νΐΐΐι Ιΐβ οίοτηοίβιίδΐΐο οί 
9οπΐ6 %οοά ΙγπιηΒ ]>γ Κοιη8ηο8 88 116 ΑΜίΜβΙοβ δββχηβ Ιο 1>6ΐοη£ Ιο 
Ιΐβ1)β&1 ρβποά οί ϊΐβ 81ι11ογ. Αΐΐΐοη^ΐ δυο! 11ΐη£β &τβ άίίΒοηΙΙ Ιο άβίβτ- 
πιίηθ οΐΐβοΐΐνβΐγ, I Ιηνβ οΐοββη 11β Οίτΐδίπιβδ Ηγιηη 8η<1 1ΐ8ΐ οί Μβτγ 
ΙβίοΓβ Ιΐΐβ 0ΓΟΒ8 88 ίντο Βΐΐοΐΐ ΜΤΟγΙςΒ. ΤΙβΪΓ Οΐ&Γ&ΟΐβΓΪδΙΐΟΒ 8Γ6 88 ίθ11θ\?3: 

01ιπ3ΐηΐ88 Ηγπιη: = .89 

Μβτγ ΙβίοΓβ Ογοβθ: ~ = .88 

1. I δΙιοιιΜ ιηβηίΐοη Ιιθγθ ίίιαί τηγ ο\νη ςβηβΓ&Ι ΐηιρΓβδβιοη Ιιοβ ρΓονβά ίο 1)β 
ίίΐθ ορροδίίβ οί ίΚβ ΓθβυΙίΒ οί ίλΐκ ΐηνβ8ίί^αίΐοη. 
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II οβη ββ 8ββη ΙββΙ &11βου§β Ιββ οββτβοΐβτίδΐίο οί Ιββ ΑΙί&ΙβΐδΙοβ 18 φΐΐΐβ 
βί§β, Ιβοββ οί Ιββ 1\νο ΚοιηβηοΒ βγιηηδ βτβ ηοί 8ί§ηίίιοβη11γ άίίϊβτβηΐ 
ίΓΟίη ίΐ. Νο ΙβδΙδ οί δίβηίίϊοβηββ ββνβ 1)ββη οοιηρυΐβά βυΐ οη Ιββ βηβ1ο§γ 
οί Ιββ ννοτβ οί Ηβτάβη 1 2 ιηγ οοηοΐιΐδίοηδ βτβ \νίΙβίη δυίϊιοίβηΐ ΙίιηίΐΒ οί 
οοηίϊάβηοβ. Τβυβ, Ιββ νβτάίοΐ οί Ιββ ίίτδΐ ΙβδΙ ίδ ΙββΙ Ιββτβ ίβ ηο οββίβοΐβ 
Ιο Ιββ δΒΒυιηρίΐοη ΙββΙ Ιββ ΑββΙβίδΙοδ \νβ8 \ντί11βη βγ Κοιηβηοβ. 

IV 

Τββ δββοηά ΙββΙ οοηοβΓηδ Ιββ βηαοαηΐ οί τβγιηβ Ιο ββ ίόυηά ίη Ιββ 
ΑβαΙβίδΙοδ βηά Κοιηβηοδ. Τββ ρΓοροΓίίοη οί τβγιηίη^ \νοτάδ ίη Ιββ 
ΑΙεβΙβίδΙοΒ ίδ 122°/οο. II ίβ ίππηβάίβίβΐγ βνίάβηΐ Ιβ&Ι αΐΐβου^β Κοιποποβ 
ϊβ & ντίΐβτ τνίΐβ & τβίβΐίνβΐγ βί#β ρτοροτίίοη οί βοπιοίοΐβίβαΐβ, Ιβίδ ρτο- 

ροτίίοη ίδ δί^ηίβοβηΐΐγ ββίο^ν ΙββΙ οί Ιββ ΑββΙβίδΙοβ. Τβυδ, ΚοIηβηο8, 

βγιηη οί Ιββ ΟβββΙβ Ιοββρβ \νβίοβ ίδ του^βΐγ οί Ιββ Ββιηβ ϊοπη ββ Ιββ 
ΑΙεβΙβίδΙοβ βηά \νβίοβ ίδ οηβ οί Ιββ τίβββδί ίη τβγιηβ, βββ οηΐγ & 44%0 

ρτοροτίίοη οί τβγιηβ. 

II ίδ ρόββίβΐβ, βο’ννβνβΓ, Ιο βηά βη βχρίαηβΐίοη ίοΓ Ιβίδ άίίϊβΓβηοβ 
ββίνββη Ιββ Αβ&ΙβίδΙοδ βηά ΚοιηβηοΒ, ββο&υΒβ ίί ννη β&ίβυΐβΐβ Ιββ τβγιηβ 
βίβιηβηΐ ίη Ιββ ηοη-χαιρετισμοί ρβτίβ οί Ιββ ΑββΙβίδΙοβ ^τβίοβ βτβ πιογθ 
εάώι Ιο Ιββ βγιηη οί Ιοδβρβ, Λνβ βηά Ιβ&Ι Ιββίτ τβγιηβ ρτοροτίίοη ίβ οηΐγ 
50%ο, β β^υτβ Λνβίοβ ίδ Βΐτί1πη§1γ ηβ&τ Ιο Ιβ&Ι οί Ιββ βγιηη Ιο Ιοδβρβ^ 
Τββ νίάβ άίβοτβραηογ ββίνββη Ιββ τβγιηβ βίβιηβηΐ οί Ιββ ηοη-χαιρετισμοί 
(50°/Οο) βηά Ιββ χαιρετισμοί (194°/οο) ρβτίβ οί Ιββ ΑββΙβίβΙοδ Ιβηάβ Ιο 
τβηάβτ Ιβίδ ΙββΙ ίηοοηοΙηΒίνβ. Τβίδ άίδοτβρ&ηογ ββη, I Ιβίηβ, ββ ββοοαηίβά 
ϊοτ βγ βββτίη§ ίη ιηίηά Ιββ τβγιηβά ρ&ΒΒ&βββ βάάτβδββά Ιο Ιββ Ηοΐγ νίτ^ίη 
ίη ΡγοΜοβ1 *Εγκώμιον είς τψ Θεοτόκον Μαριάμ* ^τβίοβ ββο^ν ΙβαΙ Ιββτβ 
ΜΤ818 βη ββτΐγ ΙταάίΙίοη οί τβγιηίη§ οοηρίβΐβ ίη βάάτβδδβδ Ιο Ιββ Ηοΐγ 
νίτβίη. Τβυδ, βθ ίβτ &8 Ιββ βυΐβοτδβίρ οί Ιββ Αβ&ΙβίβΙοδ ίβ οοηοβτηβά, 
\νβ οβη Β&γ Ιβ&Ι, ίη βρίΐβ οί ίηίΐίβΐ βρρββτβηοβδ, Ιββτβ ίδ ηο ίυηάβιηβηΐ&ΐ 
ίηβοηΒίδΙβηβγ ββίλνββη Ιββ τβγιηβ βίβιηβηΐ οί Ιββ ΑΙεβΙβίΒίοβ βηά λνοτββ 
βγ ΚοιηβηοΒ. 

1. Τγρβ-Ιοίεβη ΜβΙββχη&ϋββ, ορ.οίΐ., ρ. 30. 
2. ΡΟ 65, 736'757. (Οί. βίβο Α. Κΐτρΐΐοβηΐΐεον, ΚβίηρΓΟδα ίιη 5. 

^&^1Γβυη(1βΓιι Β.Ζ. 1, 1892, ρ. 527. 
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V 

Τββ ίΠίΓά 1β8ί οοηδίβΐΒ ίη ίιηάίη£ ίΠβ ρΓοροΓίίοη οί Γβίαίίνβΐγ ηβν 
μγογ(1β ίη ΗοίΗ ίΗβ ΑλαίΗίβίοΒ αηά ΒβνβΓαΙ \νοΛβ οί ΚοιηβηοΒ. Αβ βοοΗ 

Γβίαίίνβΐγ ηβ\ν ννοΓάβ Λνβ οαη οοηβίάβΓ ίΙιοΒβ ίΐιβί βΓβ αΗββηί ίΓοιη α 
81ΐ0ΓίβΓ Οΐαβδίοαΐ ϋίοίίοηβΓγ1. ΤΙιβ ίάβα ΗβΗίηά ίΐιίβ ίββί ίβ ίββί βιιοΗ 
ΜτοΓάβ (\νΗΐοβ \νί111>β άβηοίβά Ηγ ά) οοΐΐβοίβά ίη βαοΗ &η οΗίβοίίνβ πιβηηβΐ 
βίϊοΓά αη βοοηΓβίβ αηά ΓβΙίβΜβ πιβ&ΒΐΐΓβ ϊογ ίΗβ οΗβΓβοΙβΓίζβίίοη οί αη 
βυίΗοΓ’δ νοοαΠηΙατγ. ΤΗβ ρΓοροΓίίοη οί ά νοΓάβ ϊογ ΑΙεβΙβίβίοΒ \νβΒ 

ίουηά Ιο 1>β 112%ο νΗΠβ ϊογ νβπουβ νοΓλβ οί Κοιηβηοβ ίΗβ ϊοϋσννίη^ 

β§ιΐΓβ5 Ηανβ Ηββη οΗίαίηβά : 

\νοτί. °/οο 

ΟΗπΒίιηβΒ Ηγιηη. 77 

Το .ΤιιάβΒ .. 59 
Ργ&υθγ (Το νΪΓ^ΐη) . 68 
Ηβηάοπι δβπιρίβ. 68 

Ιί οαη 1)6 βββη ίΗβί ίΗβΓβ ϊβ η ιηβΓΗβά (ΗίϊβΓβηοβ Ηβί^ββη ίΗβ ηηιηββΓ οί 
ά ^νοΓίΙθ ίη ίΗβ ΑΗβίΙιίΒίοΒ αηά ίη \τογΗ8 Ηγ Κοιηβηο8. Ιί πηΐΒί αίβο Ηθ 
ηοίβά ίΗβί ίΗβ ρΓοροΓίίοηβ οί ά \νοΓάβ ίη άίίϊβΓβηί \νοΛβ οί ΚοιηβηοΒ 
βχΗίβίί αη βιηβζίη£ οοηβίαηογ, Λνϋίοΐι 8βο\ν8 Ιϊιβ ΓβΙίβΗίΗίγ οί ίΗίβ ίβΒί. 

II ιηί£βί 1)6 ίΗοιΐ£βί ίΗβί αβ ίη Ιώβ οβββ οί Γΐιγπιβ ίΗίβ (ΗίϊβΓβηοβ 
Ηβί\νββη ίΗβ ΑΗβίΗίβίοΒ αηά ΚοιηαηοΒ πιΐ£βί Ηβ άαβ ίο ίΗβ δρβοί&Ι ηβίιΐΓβ 
οί ίΗβ χαιρετισμοί ρβΓίδ οί ίΗβ ΑΗβίβίβίοΒ. I ίπβά ίο οΗβοΗ ίΗίβ ροΒβϋίΙ- 
ΐίγ Ηγ ιηβλίη£ α Ββραταίβ οοαηί οί ίΐιβ ηοη-χαιρετισμοι ρατίβ οί ίΗβ 
ΑλβίΗίβίοΒ, βνβη ίΠοιΐ£β ίΗβ ίαοί ίΗβί ΚοIηβηοΒ, ΡταγβΓ ίο ίΗβ νίτβίη 
^τΗίοβ ίδ νβΓγ αλίη ίη νοοβΗηΙβΓγ ίο ίΐιβ ΑΗβίΗίΒίοΒ, άοββ ηοί άίββτ ϊγοπι 
οίΠβΓ λυογΙεβ Ηγ ΚοπιβηοΒ, βββιηβά ίο ρΓβοΙηάβ βιιοΙι α ροδβίΗίΗίγ. ΤΗβ 
οηίοοιηβ οί ίΠΐΒ ββοοηά οοηηί \νΗίοΗ Γβνββίβά α 106%ο ρΓοροΓίίοη οί 
ά ττνοΓάβ ίοΓ ίΗβ ηοη-χαιρεησμοί ρβΒΒβ£68 ίβ φΐίίβ Γβιηβτίεββΐβ ίη ίΗβί 
ίί ηοί οηΐγ ρΓονββ οηοβ β£βίη ίΗβ οοηβίαηογ οί ίΗίβ οΗβΓβοίβπδίίο, \νΗίοΗ 
ιηηΒί Ηβ οοηβίάβΓβά αβ οηβ οί ίΐιβ ιηοβί ΓβΗβΗΙβ ίη 1βχίοο8ίβίΪ8ίίθ8, Ηηί 
αίβο Ηβοααββ ίί οοηβπηβ ί5β ίυηάαιηβηίαΐ (ΗίϊβΓβηοβ Ηβίλνββη ίΗβ Αλα- 
ίΗίβίοβ αηά ΚοηιαηοΒ αβ ίαΓ αβ ίΐιίδ οπίβΓίοη οί αηίΙιοΓΒΐήρ ϊβ οοηοβτηβά. 
ΤΗβ ιηβαη οί ίΗβ ά ^γογ(18 ίη ΚοιηαηοΒ ίβ 68 αηά ίΗβ ΒίαηάαΓά άβνίαίίοη 
ϊβ 7.35 αηά βο ίΗβ ρΓοΗαΗίΙίίγ οί βιιοΙι α άίβοΓβραηογ Ηβίλνββη ίΗβ Αλα- 

1. Ιη ίίιίβ 0056 ίΐιβ 1<6χίοοη Α5ήά£βά ϊγοπι 1<ίάάβ11 αηά δοοίί’ε ΟΓββΙι-Εη^ΙίδΙι 
Ι^βχΐοοη, ΟχίοΓά, 1958. 
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ΙΜβΙοβ &η(1 Κοιη&ηοΒ Ββΐη£ άαβ Ιο οΒαηοβ ίβ 1β83 ίΒίΐη 1%0. ΤΒυδ, λυθ 
Βανβ Ιο οοηοΐυάβ ΙΒ&Ι οη ΙΒΐβ βνίάβηοβ ΐΒβ ΑΒαΐΒίδΙοβ οοαίά ηοί Βανβ 
Βββη ντΐΙΙβη Βγ Κοτηαηο». 

VI 

ΤΒβ ΙοιιγΙΒ Ιββί οοηοβΓηδ ί-Ββ νοο&ΒυΙ&Γγ οοηηβοϋνΐΐγ Ββί^ββη ίΒβ 
ΑΒ&ΙΒϊβΙοβ αηά υ?οι*Ββ Βγ Κοπιαποβ. Αββαππη^ &§&ϊη ΐΒαί ίΒβ λυοΛ 

\ν&8 γνήΙΙβη Βγ ΚοιηαηοΒ \νβ οαη οοιηρ&Γβ ΐί υυιΙΒ αηγ οΙΒθγ ο£ Βίδ ννοΛβ 
Βγ οΒΐ&ίηίη§ £ογ βαοΒ γνοΛ ΙΒβ ηαιηΒθΓ οί υυογ(Ιβ ρβοιιΐί&τ Ιο ίΐ £αΐ(Ι ΙΒοβθ 
ιϊ βΒ&γθβ γνίίΒ 1, 2...6 οΙΒθγ \υογΒβ. Ηανϊη§ ϋπιβ ΙαΒυΙ&Ιβά ΙΒβ νοοα- 
ΒυΙ&Γγ άΪΒΐπΒαΙΐοη (αβ ίη Ι&ΒΙββ Α, Β, Ο) γνβ οαη οοιηρυΐβ ΙΒβ ρι·οΒ&Βί1ΐΙγ 
οί οοιηιηοη αυΐΒοΓβΒΐρ οί αηγ Ιγνο γνοΓ^Β Βγ ΙΒβ οΒΐ-δφΐ&Γβ πίθΙΒοί. 
ΤΒβ ίοΐΐογνΐη# υυογΒβ \νβΓβ υββά ϊογ ΙΒιβ ΙββΙ: ΑΒ&ίΒΪΒίοδ, ΟΒπδΙιη&δ 
Ηγπιη, Μ&τγ ΒβΙοΓβ ίΒβ Ογοββ, ΤΒβ ΟΒ&δίβ ΙοδβρΒ, Οη Ιη<1&8, απά 
ΡταγβΓ. 

Ταβι,ε Α 

01)ββΓνβ(1 ίΓβςυβηοΐβδ 

0 1 2 3 4 5 ΤοΙ&Ι 

ΟιγϊβΙπιμ Ηγη&η. 193 113 61 40 29 ■η 450 
ΑΙ&ίΜβΙοβ . 310 142 72 39 28 Μ 605 

ΤοΙβΙ. 503 255 133 79 57 28 1055 

ΤΒβοΓβΙίο&Ι ΪΓβςυβηοίβΒ 

0 α 2 3 4 5 

ΟιπβΙιη&Β Ηγπιη. 215 109 57 33 24 12 
288 146 76 45 33 16 

Ζ* = 10.41 νΐ«ι 5 <1.ί. 
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Ταβεε Β 

ΟΪ)86Γνβ(1 ίΓβςυβηοΐθβ 

0 1 2 3 4 5 Τοίβΐ 

Μ&Γγ . 150 89 53 35 27 14 368 
ΑΙί&ίΜβΙοβ . 310 142 72 39 28 14 605 

Τοί.31. 460 231 125 74 55 28 973 

ΤΙιβοΓβΙίοαΙ ίΓβςυβηοίββ 

0 1 2 3 4 5 

Ματγ . 173 87 47 28 21 _ 

ΑΙε&ΙΙιίΒίοδ . 282 145 78 46 34 — 

χ2 = 12.76 Μάΐΐι 5 ά.ί. 

Ταβεε 0 

01)8βΓνβί1 ΪΓβςυβηοίββ 

0 1 2 3 4 5 ΤοΙ&1 

ΟΙΐΓΐβΙιη&β Ηγιηη. 193 113 61 40 29 Μ 450 
Μοτγ. 150 89 53 35 27 13 368 

Τοίαΐ. 343 202 114 75 56 28 818 

ΤΙιβοΓβϋο&Ι ΪΓβςυβηοίββ 

0 1 2 3 4 5 

ΟιπβΙιηββ Ηγιηη. 188 111 63 41 31 ■ 

Μ&τυ. 155 91 51 34 25 — 

χ8 = 
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Ι^ηοπη# ίΐιβ ντοΓίΙδ οοππηοη Ιο &11 λνοΓ&Β, \νβ Γιη<1 ίΗαί ΙΙιβ χ2 
ββίντββη ίΐιβ Οιηδίιη&δ Ηγιηη ηη(1 ίΗβ, ΑΙίαίΙιΐΒίοδ ιβ 10.41 λνίιΐοίι \νίί1ι 
5 άβ§Γββ8 οί ΪΓβθάοιη ΐβ νβΓγ ηβθιΓ ίΐιβ 5% Ιβνβΐ οί ρΓοΒαΒϋΗγ. Ιη οίΙιβΓ 
νωΓάβ ίΐιβ ρΓοββΙπϋίγ ίΐιηίΙιοίΐι ί&β ΟΗπΒίτηηβ Ηγιηη ηηά ίΐιβ Α^ηίΙιίΒίοΒ 
•ννβΓβ ννπίίβη 1)γ ΚοπιηηοΒ ίδ οηΐγ εώοιιί 5%. Ιί λνβ οοπιρυίβ ΐΗβ χ2 
ίοΓ Μ&Γγ 1)βίθΓβ ί&β &088 ηηά ίΐιβ ΑΙεαίΜδίοβ \νβ Γιηά ηη βνβη 1ιί§1ιβΓ 
χ* ί.β. 12.76 'ννίΐΐι 5 <1β§Γββ8 οί ίΓββάοπι λνίιΐοίι 8ΐιο\ν8 ίΐιηί ίΐιβ ρΓΟ&εώΐϋίγ 
οί οοππηοη αυίΙιοΓΒΐιΐρ ΐβ οηΐγ βϊ>ομΙ 2£%. ΊΊιυδ ·ννβ δββ ίΐιβί ΙΙιβ θιβ- 

δπιηρϋοη ίΐιβί ίΐιβ αυίΙιοΓ οί ίΗβ Α&ηί1ιΪ3ίο8 ίδ ΚοιηηηοΒ ί&11β 1)β1ονν ίΐιβ 
5% Ιβνβΐ οί ρΓο1)&1)ί1ίΙγ ηηά ·ννβ Ιιηνβ Ιο οοηοίικίβ ίΐιηί ίΙιβΓβ Ϊ8 η δί§ηϊίιθθΐηί 
(ϋβδΐιηίΐηπίγ ββίλνββη ίΐιβ Α&ηίΙπΒίοΒ ηηά ΚοιηηηοΒ αβ Γβ^βΓάδ νοοη- 

Ιπίατγ. Οη ΙΜβ βνϊάβηοβ ντβ οηη Γ6]βοί ΙΙιβ ηυΐΐ ΙιγροΙΙιβΒίδ ννϋΐι η ί&π· 

ηιηοτιηί οί οοηβάβηοβ. 

Αβ & ίηΓίΙιβΓ ίββί οί ίΐιβ οοηβΐδίβηογ ηηά Γβΐΐηΐπΐΐίγ οί Ηιβ α!)ονβ 
ΓβδυΐΙδ I Ιιανβ οοπιρ&Γβά ΙΙιβ Οΐυΐδίπιηβ Ηγπιη \νίί1ι ίΐιβ Μ&Γγ ΙβίοΓβ 
ΙΙιβ 0γοβ8 &8 Γβ^&τάβ νοββ&ηΙβΓγ οοηηβοίΐνϊίγ. ΤΙιθ χ2 ϊογ ίΐιβδβ λνοΛδ 
ίδ οηΐγ .83 ντίιΐοΐι \νίί1ι 5 άβ^τββδ οί ίΓββάοιη ϊιηρίίβδ ίββί ΙΙιβ ρΓοΙιηΙήΙίίγ 
οί οοππηοη βηιί&ΟΓδΙπρ ϊδ 97% &8 δΐιουΐά 1)β βχρβοίβά. ΤΙιϊβ Κΐ§1ι ρΓο- 

1>&1)ϊ1ϊίγ ηοί οηΐγ οοηβπηβ οοππηοη ηηίΙιοΓΒΐπρ 1>αί βίβο ίβηάβ Ιο 8βο\ν 
ΙΙιβ νηΐϊίΰΐγ οί ίΐιβ ίβδί οί νοοώυΙ&Γγ οοηηβοίΐνϊίγ. 

ΤΙιβ §βηβΓ&1 οοηοΐυβΐοη οί ΙΙιβ εώονβ ίββίΒ ΐδ ίβαί ίΚβ ηίίβιηρί Ιο 
άΐδρΓονβ ίΐιβ ηηΐΐ Ιιγροίΐιβδίδ Ιιηβ ϋββη δηοοβδβϊυΐ ίη 1\νο ουί οί ϊοιιγ ίβδίδ. 
ΊΠιϊβ οβη 1)β οοηβΐάβΓβίΙ βδ βηίΒοΐβηΙ βνίάβηοβ ϊογ ίΐιβ ηυΐΐ ΙιγροίΙιβΒίβ Ιο 
1)6 Γβ]βοΙβ(1 απά βο ·\νβ οηη οοηίβηά λνΐΐΐι & ί&ΪΓ ηιηοιιηί οί οοηίιάβηοβ ίϊ&Ι 
11x6 ΑΙε&ΙΙιίΒΙοδ Ηγπιηοβ λν&8 ηοί \ντί11βη 1>γ Κοπιαηοδ. 

VII 

Ιη δρίΐβ οί ΙΜβ Ιο ιηγ ιηίηά υηπιΪ8ΐ&ΐ£&Ι)1β βνίάβηοβ οί & ηοη-Κοιη&ηοΒ 

βυίΙιοΓθΙιίρ, βη(Ι 1>β&τίη§ &1βο ΐη ιηΐηά ΐΗαί ΙΙιβ λνοΛ: βχΙιΐΒϋδ δοιηβ νβΓγ 

δίηίαη^ δπηίΙβτίϋβΒ Ιο ντοΛδ οί Κοπιαηοδ, I Κ&νβ Ιπβά Ιο βχ&πιΐηβ 

λνΙιβϋιβΓ ΙΙιβΓβ ιβ πιοΓβ οοΓΓβΙ&Ιϊοη 1)β1\νββη Ιίιβ Α^βίΜβΙοδ &ηά Κοπιαηοδ 

Ηιηη ΙβΙνββη Ηιβ Αίεηίΐιίδίοδ &ηά οίίιβΓ Ι&ΐβ βίΗι &ηά δίχΐβ οβηίυΓγ Γβϋ- 

§ΐοα8 1ιγιηη-·νντϋβΓ8. Ιϊ \νββ ηβοβΒΒβΓγ Ιο οοπιρ&Γβ Κοπι&ηοδ \νΐ!1χ οοη- 

ίβιηροΓβτγ \νοΓΐΐΒ Ββο&υδβ Ιιαά Ι&ίβΓ ντπΙβΓβ 1>ββη ίηοΐυάβά ϊη Ηιβ ΐηςαΐΓγ» 

θηοΐι &β Ϊογ βχηπιρίβ ΐΙιοΒβ άηΒΐοαδ οΐβΐιηαηΐδ Ιο αιιΙΙιΟΓδϊΐφ βδ Ρίδίάβδ 

ηηά ΡΙιοΙΐιιβ, ΙΙιβ οοηοΙιΐΒίοη πιί§1ιΙ Ιιβνβ 1)ββη ΙΙιβ ο^νΐουβ οηβ, Ιΐχ&ΐ ΐΛβ 
\νοΓΐί: Ββίοη^δ Ιο ΙΙιβ Ιηΐβ βίϋι ογ βϊχΐΐι οβηΙτίΓΐβδ ΓαΙΙιβΓ Ιΐιαη ίο & ΙαίθΓ 

ρβηοίΐ. ΑΙίΙιου^Ιι ΙΙιβΓβ ΐβ ηοί ππιοΐι οΐιοΐοβ οί ροβίΓγ οί ίΐιβ ρβηοά οί 
Κοιηβηοδ, I δβοητβά η δίΓ&ίίββά Γ&ηάοιη δβπιρίβ οί βαοΐι ροβίΓγ ίΓοιη 
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Μααδ’ ΡΓύΙώρζαηΙιηίΒοΙιβ ΚΐΓβΙιβηροβδίβ1 2. I ο&ΐοαί&ΐβίΐ Ιΐιβ βο-ααΐΐβίΐ 
ΒθΓ-ηοιιΙΙί&η οοβίϊιοΐβηΐ οί οοιτβΐ&ΐΐοη 1)βΙ\νββη - ί-Μβ. βαιηρίβ^ α δΐπηίατ 
δαπιρίθ ΪΓοπι Κοπι&ηοΒ βη<1 ίΚβ ΑΙεαίΜβΙοβ. ΤΙπβ ΙθβΙ Ιαίεββ ϊηίο Ηοοσυιιί 
ΙΙι&Ι ΙΚβ νοοεώηίαηβδ βχαηιίηβά αΓβ ρεαΐβ οί & Ιογ^θγ λνίιοΐβ αηά ΐβ άβπνβά 
ηοΐ οηΐγ Γγοιπ Ιΐιβ νοοεώηΙβΓγ Ιΐι&ί ΙΙιβγ Ιι&νβ ΐη οοππηοη ΒαΙ βΙβο ίΓοιη 
ΙΙιαί \νΙιΐοίι ΐβ βώδβηί ίΓοιη Ιΐιβ ιυογΙ^β ιιηάβΓ οοηδίάβΓ&Ιίοη. 

Τλβιε ϋ 

κ ΤοΙβΙ 

Α ■η 498 610 
Νοη-Α ΗΚηΗ 173 340 

ΤοΙοΙ 279 671 950 

\/ΑΗ = 112 X 173 - 498 X 167 = 324 

' 1/ 312 x 638 x 610 x 340 

Τλβιε Ε 

Μ8 Νοη-Μ8 

-! 

ΤοΙ&1 

Α ΜΜ 
504 610 

Νοη-Α ΗΗ 134 340 

ΤοΙ&Ι 312 638 950 I 

Α8 == 
106 χ 134 — 504 X 206 

]/ 312 χ 638 χ 610 χ 340 
—0.441 

Τΐιβ ΒθΓηοαΙϋ&η γ ϊογ Ιΐιβ Α&βΙΙιϊβΙοβ άηά' ΚοχηαηοΒ ϊβ — 0.324 λνΐιιΐβ 
ίόΓ ΐΗβ ΑΐδέίιΐΒίίΟΒ βηά ΐίιβ ζηΐβοβΙΙαηβουΒ β&ιηρίβ ιί; ϊβ —0.441. ΊΊιθ Γ&οΙ 
ί;1ι&1 ΒοΙΙι οοΓΓβΙ&Ιΐοηδ βγθ ηβΒ&Ιΐνβ ΐβ ηοί υηβχρβοίβά 8. ΑΥΙι&Ι ΐβ ίιηροΓ- 

ΙοηΙ Ϊ8 Ιΐι&ί ΙΙιβΓβ ϊβ α. βΐί^ίιίΐγ 1ή§1ΐ6Γ ροιτβΐ&ΐΐοη οοβίΒοΐβηί ΒβΙινββη ΙΙιθ 

1. Βοηη, 1910. 
2. Οί. Ο. υ. Υ ο 1 β, ΤΚβ δΙ&ΙΪΒΐίοαΙ δίιιάγ οί υΐβΓ&τγ ΥοοαίΗΐΙ&Γγ, ορ.οϋ. 



126 δ. Λ. δοίΓοηίου 

ΑΙεηίΙπΒίοΒ αηά Κοιηαηοδ ίβηη ββίντββη ίϊιβ ΑΙεαίΜβίοδ οπά ίϊιβ πήδοβί- 
Ι&ηβουδ Βηιηρίβ. Τΐιβ ΒίβηάηπΙ θγγογ οί ίϊιβ βοπ*β1ηίίοη οοβίΒοίβηί ίδ, 
ΙιοινβνβΓ, 

νΝ 
&Π(1 8ο ίϊιβ άίίϊβΓβηοβ ββίντββη ίϊιβ ί\νο οοβίβοίβηίΒ ο&ηηοί Ιοβ βοηβίάβΓβά 

Βίβηίβοηηί. 

Α ΓββηβιηβηΙ ο£ ίϊιβ ώονβ ίβδί Λνίαείχ ίθώβδ ίηίο ηοοοιιηί ηοί οηΐγ 

ίϊιβ ρΓβββηοβ ογ &1)8βηοβ οί λνοπίβ 1)ΐιί &1βο ΙΗθϊγ ίΓβςυβηβγ οί οοοοΓΓβηοβ, 

οοηδίίίυίβΒ ίϊιβ βο-ο&ΙΙβά Ρτοάιιβί-Μοιηβηί βοιτβΐηίΐοη οοβίΒοίβηί. Α1- 

ίΒου^Ιι ίΐιίδ ίββί ΐβ ηοί οοηδίββΓβά νβΓγ Γβΐίεώΐβ βδ Γβ£ητ<ΐ8 νοοεώυΐ&τγ 

οοΓΓβΙαΙίοη, ίί \νηβ οηττίβά ουί ίη οαββ ίί δΒολνβά αηγ ντκΐβ άίίϊβΓβηοβ 

Ββίντββη Ιΐιβ ί\νο βηιηρίβδ. 

Τΐιβ ΡΓοάυοί-Μοιηβηί οοιτβίθΐίίοη οοβίΒοίβηί οί ίϊιβ Α&ηίΙιίΒίοδ αηά 

Κοιηαηοδ ίδ 0.22 ντίιίΐβ ίΒηί οί Ιώβ Αίεαίΐιίδίοδ ηη<1 ΐΐχβ πιίδοβίΐηηβοιίδ 

Βευηρίβ ίδ 0.15. II οηη 1>β 8ββη ίΒηί ίΒβ (ΙϊίϊβΓβηοβ Ββίντββη ίϊιβ ί\νο οο- 

βί&οίβηίδ ίδ ηοί ντίάβ βηου^ΐι ϊογ ηηγ οοηΒάβηί άβοίδίοηδ αηά ίηίαη§ ίηίο 

ηοοουηί ΗβπΙοη’Β ΓβββΓν^ίίοηδ οΒοιιί ίΐήδ ρητηιηΘίβΓ ηβ ηρρίίβά Ιο Ιβχί- 

οοδίηίίδίίοβ1 2 3 λνβ ο&ηηοί οοηβίάβΓ ίί &ί &11 δί^ηίβοαηί. 

VIII 

ΤΒιβ δΐιοοίά Βανβ Βββη ίϊιβ βηά οί ίΐιίδ ίηνβδίί£&ίίοη. Ιϊ, ΙιονβνβΓ, 

1 \νβΓβ ϊοΓοβά ίο Β&ζ&τίΙ α £υβδΒ &β ίο ίΐιβ ηιιίΙιοΓ οί ίΐιβ ΑώαίΜδίοβ, ίΐιβ 

ϊυΓίΙιβθί I ΛΥουΙά §ο \νοο1ά Ββ ίο δ&γ ίΒ&ί ιηγ ίιηρΓβδΒίοη, ηίίβΓ α Ιοί οί 

ίηνοίνβπιβηί τνίίΐι ίϊιβ ροβίίονοο&ΒαΙατγ οί ίΐιβ 1&ίβ βϊίΒ αηά βίχίΐι οβηίυπβΒ, 

ίδ ίΒ&ί ίϊιβ ααίΙιοΓ οί ίϊιβ Αώ&ίΒίβίοβ ροβββδββά £Γβ&ίβΓ νβιώ&Ι ηΒίΙίίγ αηά 

η βϋ^ΐιίΐγ ΓΪοΙιβΓ νοο&Βιι1&τγ ίΒ&η Κοιη&ηοδ. Ηβ ντ&8 &1βο ιηοΓβ Βοΐά ίη 

ίΒβ ηββ οί: 1αη£α&£6 αηά ίΒβτβίοΓβ ίάβ&8. Βββτίηξ ίη ιηίηά ίΒ&ί θυοίι 

νβΛ&Ι ϋοΐάηββδ &ηά βνβη ηβοΐο^ίδΐη θββιηδ ίο Β&νβ Βββη οΒ&Γ&οίβιϊβίίο 

οί ίϊιβ ββοοηά Β&ΐϊ οί ίϊιβ βϊίΐι οβηίιΐΓγ &β βχβιηρίίββά ίη δΐιοΐι ^ττίίβΓβ 

ηβ Ογτίΐ οί Αΐβχβηάπα 9 ηηά βνβη Νοηηηβ, αηά 5βαπη§ ηίβο ίη ιηίηά ίΐιαί 

ίϊιβ Αώηίΐιίθίοδ δθβπΐΒ ίο ββνβ 5ββη Ιαιοντη ίο Κοπΐ£ΐηο88, I ίΐχίηΐε ίίι&ί 

1. Οτ. Ηβτά&η, Τγρβ-ίο^βη ΜαΙΙιβιη&Ιίοβ, ορ.οΐΐ., ρ. 107. 
2. Οί. Ρ. Β. Ο γ ο 8 δ, Ιιβχϊοοη ο! Ρηΐήβΐΐο ΟΓββΙε, VI ΰγζαηΐΐηβ Οοη^Γββδ 

ρ. 392. 
3. Οί. Ιϊιβ ϊηάίο&ΙΙοη οη ίορ οί Ιϊιβ βγχηη Ιο «Γοβορίι. 
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Ιίπβ ίαιηοηβ αηά ρηζζ1ΐη§ Ιιγιηη Λναβ ΛνπΙΙθη ίη Ιΐΐθ ββοοηά Ιι&ΐϊ οϊ Ιΐιβ 
Πϊίίι οθηίιΐΓγ 1 1)γ α λυπΙθγ Λνΐιο 88θπΐ8 Ιο Ιιανθ δθθη πιογθ βάαοαίθά αηά 
ιηοΓθ 8ορ1ιΐ8ΐΐοα1θά ίΐιαη Ιΐΐθ ΓαΙΙΐθΓ οοηνθηϋοη&1, ννατν αηά οοηβθρν&ΐίνβ 
Κοιηευιοδ. 

υηΐνθΓβΐΙγ 0ο11θ§θ, Ιιοηάοη 

8. Α. 80ΡΚ0ΝΙ0υ 

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ 

Ή υπόδεσις δτι συγγραφεύς του * Ακαθίστου "Υμνου είναι δ Ρωμανός 
δ Μελφδός υποβάλλεται είς βάσανον §πί τη βάσει στατιστικής άναλύσεως 
του λεξιλογίου και άλλων χαρακτηριστικών του ΰφους του έργου έν συγκρί* 
σει πρός άνάλογα έργα του Ρωμανού. 

Κατ* άρχήν εξετάζεται ή άναλογία διαφορετικών τύπων λέξεων πρός δλας 
τάς λέξεις του "Υμνου καί συγκρίνεται ή άναλογία αυτή πρός Ικείνην έργων 
του Ρωμανού, άλλα δεν παρατηρεΐται σημαντική διαφορά.Έλεγχος του ποσο¬ 

στού δμοιοκαταληξίας άποδεικνΰεται επίσης άνευ σημαντικής διαφοράς, 
άλλ’ ή σΰγκρισις τής αναλογίας μή κλασσικών λέξεων του Ακαθίστου και 
έργων του Ρωμανού παρουσιάζει διαφοράν δδηγοΰσαν είς τό συμπέρασμα 
δτι ή πιθανότης άποδδσεως του Ακαθίστου είς τον Ρωμανόν είναι χαμηλό* 
τέρα του 1 %. Περαιτέρω συγκριτική άνάλυσις του λεξιλογίου δδηγεΐ είς 
πιθανότητα ταυτίσεως χαμηλοτέραν των δ%. Τοιαυτα επίπεδα πιθανότητος 
θεωρούνται Ικανά πρός άπόρριψιν τής ΰποθέσεως δτι δ Ρωμανός συνέγραψε 
τόν Ακάθιστον "Υμνον παρά τήν άβεβαιότητα των προηγουμένων βασάνων. 

Τέλος έκφράζεται ή είκασία δτι δ Ακάθιστος "Υμνος άνήκει είς τό δεύ¬ 

τερον ήμισυ του 5ου μ.Χ. αΐωνος. 

1. Η. Α. ΡΙβίοΙιβΓ Ιιοδ ϋββη Ιβά ίο ίΐιβ δ&πιβ οοποΐυδίοπ, οη άΐθοΓβηί 
£Γ0ΐιηά3, οί. Β.Ζ. 51, 1958, ρ. 65. 



ΠΥΡΓΟΣ - Π ΥΡΓό ΥΜΑΙ 

Πύργος έλέχθη, κατά τά λεξικά \ χαΐ επί ανθρώπου, ώς δ Αϊας πύργος 
’ΑχαιοΤς, Όμ* λ 556 *. ΕΙς δέ τά βυζαντινά καί ΙπΙ τής Θεοτόκου: Χαϊρβ 
τής ^Εκκλησίας δ άσάλευτος πύργος (“Ακάθιστος Ψ, έν Τ λέγεται ή Θεοτό¬ 

κος καί τείχος)3, Χρυσοπλοκώτατε πύργε καί δωδεκάχειχε πόλις (Έξαπο- 

σχειλάριον Κοιμήσεως κλπ.). Είπε δέ καί δ Ρωμανός διά τούς τρεις άγιους 
πάΐδας τους έν καμίνφ δτι ϊσταντο 

καθάπερ τρίγοονος πύργος έρρωμένοι τφ ψρονήματι 
(Ύμνος ΛΔ', οίκος η', τόμος Γ', ο. 254) 

καί περί Ιωσήφ του Παγκάλου» δν Ιπείρασεν ή γυνή του Πετεφρή δτι αυτή 
οϋκ ϊσχνσεν δλως | σαλβϋσαι τόν άσάλεντον πύργον (“Ύμνος ΜΓ\ οίκος ι', 

τόμος Δ', σ. 281). 

Τό πνργοΰσθαι ρ. έλέχθη έν τή Ιννοίρ του ΰψοΰσθαι. Καί Ιωάννης δ 
Δαμασκηνός Ιπί τής φλογός τής έπταπλασίως έξαφθείσης εν τη καμίνφ Ιν ή 
έρρίφθησαν οί δσιοι τρεις παιδες: ταΖς έπταμέτροις καόσεσι πνργονμένη \ 

οΰς έστεφε φλδξ (α τροπ. ζ' φδής Ιαμβικού κανόνος Χριστουγέννων). Τό 

πυργουαένη ενταύθα ένθυμίζει τό πνρονμένη (ΓΕπτάκις ύπέρ τό πρώτον 
έκπνρώοαχε τήν κάμινον, Ρωμανός, ενθ’ άνωτ., οίκος ιε', σ. 263). 

ΕΙς δέ τά νεοελληνικά ή λ. πυρσός έδήλωσε καί τό πλήθος (πρβλ. Γ. 

Ν. Χατζιδάκ&ν έν “Αθην§ ΚΘ', 1917, σ. 196). 
Ν. Β. Τ. 

1. ’Εχτδ; τούτων πρβλ. * Αθήναν ΜΑ', 1929, σσ. 92 - 93, 185 χ.ά. είς τά λήμ¬ 
ματα πύργος, πυργίσκος κλπ. καί τδν Δουκάγγιον είς τάς λ πυργισχάριον, πνρ- 
γόβαρις κλπ. Περί νεοελληνικών τοπωνυμίων 51ν γίνεται εδώ λόγος. 

2. ΕΙς τούς Έβδομήκοντα συχναί αΐ παρομοιώσεις, ώς έν ν^σματι: *Ως πύργος 
Δαβίδ τράχηλός οου φκοδομημένος είς Θαλπιώθ, δ', 4. Ό τράχηλός σου ώς ττύργος 
έλεφάντινος, ζ', 4. Μυκτήρ σου ώς πύργος χοΰ Λιβάνου, αύτόθι. *Εγώ τείχος καί μα¬ 
στοί μου ώς πύργοι, 8, 10. Είπε δέ και δ έθνικός ημών ποιητής Διονύσιος Σολωμός, 
εΙς τήν 96υν στροφήν τού Ύμνον είς τήν Ελευθερίαν, περί έχείνης: 

Τό σπαθί σου άντισηχώνεις, | τρία πατήματα πατρς 
σόν τόν πύργο μεγαλώνεις, | καί είς τό τέταρτο χτυπρς. 

8. Περί τής χρήσεως είς τήν ύμνογραφ(αν τού πύργος πρβλ. Σωφρόνιον 
Εύστρατιάδην, Ή Θεοτόκος Ιν τή Υμνογραφώ, Ρ&Π3 1930, σ. 68, καί Ηβη· 
γΙολ ΡοΙΠογΙ, ΙηίΙία Ηγχηηοηιιη ΕοοΙββίββ Οτ&οοαο III, €ΚΙ& άβΐ ναΐΐοαηο 
1962, σ. 381. 

27*2*1967 



υίΝνΕΝΤΑΚΙΟ 
ΒΕΙ ΟΟΒΙΟΙ ΥΑΤΙΟΑΝΙ ΟΚΕΟΙ 2403-2631* 

£ ηοίο οΐιβ ΐ ηιιπιβή άβΐ οαία1ο§Μ β άββΐΐ ΐηνβηίατΐ βίαιηραίΐ ο πια- 
ηοδΟΓίίίΐ άβΐ Ροηάο νβίΐοαηο Ογθοο άβΐΐα ΒΐΜΐοίβοα ναίΐοαηα ηοη ατ- 
χΐναηο οΙίΓβ Π 2402. δΐ 8α ρβχό οΐιβ βδΐδίοηο πιαηοβοχΐίίΐ πβΐ βηάάβίίο 
Ροηάο οΐιβ ναηηο αΐ άΐ Ιά, (ϋ φίβδίο ηηπιβχο. Τηίίανΐα ο’ό οΜ βΐ έ ββΓνΐίο 
άΐ ςηββίΐ ηααηοδοτΐίίΐ, οοιηβ ϋ οοπιρΐβηίο ρΓοίβδβοΓ Οίχο Οΐαηηβΐΐΐ, ϋ 
ρΓοίβδβοΓ Τητγη, ΐΐ ρΓοίβββοΓ ΑΙαικΙ, ιηοηδΐ^ηοΓ Οαηατί, Π ρΓοίβββοΓβ 
Ζογ&8, Γαιηΐοο Κοππηΐδ. ζ)ηβ8ίΐ ιηαηοδοχΐίίΐ 1ί ανβνο ςΐό νΐδίΐ β άββοήίίΐ 
πιοΐίο βοπιιηατίαπλβηίβ β ΐη ιηοάο ηοη οοπιρίβίο 8βΐ αηηΐ οχ 8οηο. Ρβχό 
οοη ΓΐηίβΓβδβαιηβηίο βρβοΐαΐβ (ϋ ιηοηδί^ποχ Οαηατί, ίιο ανηίο φΐββί’αηηο 
ηη ΐηνΐίο άβΐΐα ΒΐΜΐοίβοα ναίΐοαηα ^ταζΐβ αΐ ςηαΐβ Βίΐεαηο οοιηρίβίβηάο 
β βρβτΐβιηο ιηοΐίο ρτββίο (ϋ άατβ &11θ δί&πιρβ Γΐηνβηίατΐο άβΐ οοάΐοΐ 
ν&ίϊοαηί &Γβοί 2403 - 2631 άβι φΐαΐΐ ηοη βδΐδίβ ϋηοχα ηβιηπιβηο ηηα 
άββοτίζΐοηβ ιηαηοδοτΐίία. 

I οοάΐοΐ οΐιβ ίοχιηαηο ςηββίο βταρρο βοηο βηίταίΐ ηβΐΐα ΒίΜΐοίβοα 
ναίΐοαηα ΐη ιηβθβΐιηα ραχίβ ίχα ίΐ 1925 βά ίΐ 1930. Ε88ΐ ροββοηο βηάάΐνΐ- 

άβΓδΐ ΐη άηβ £ταηάΐ §ηιρρΐ. 
II ρ γ ΐ ΐη ο (οοάΐοΐ 2403 - 2501) β οοδίΐίηΐίο άβΙΡΑτοΜνΐο β άαΐΐβ 

οαχίβ άβΙΓηΙίΐιηο Οχαηάβ Ιιο^οίΗβία άΐ ΟοΒίβηίΐηοροϋ δίανχαΐάβ Ατι- 
8ίαχο1ιΐδ. Ιι’ΑτοΜνΐο έ ίοχιηαίο άαΐΐβ Ββ^ηβηίΐ οαχίβ: 

1) I οοάΐοΐ 2403 - 2454 χαρρχβββηίαηο Ια χαοοοίία, ίαίία άα δίανχαίπδ 
Ατΐβίαχοΐιΐδ, άί ηοίΐζΐβ ίχαίίβ άα δίατηραίΐ β πιαηοΒοήίίΐ β ρβτ Ιο ρΐα άα 
άοοηπιβηίΐ βιπ νβδοονΐ (ο ραίτΐατοΜ) άΐ Οοβίαηίΐηοροΐΐ α ραχίίχβ άαΙΡ 
αροβίοίο Αηάχβα (33) ίΐηο αΐ ραίχΐαχοα Οβχιηαηο V0 (1915). Ι/ΐιηροχίβηζα 
άΐ φΐβθία ταοοοίία οοηδΐβίβ ηβΐ ί&ίίο οΐχβ ΑτΐδίατοΜβ (ο ΐ βηοΐ οορΐβίΐ) 
ίχαβοπνβ ΐηίβταιηβηίβ ΐ άοοηπιβηίΐ ραίχΐαχο&ΐΐ οοιηβ 1ΐ ίχονανα ηβ§1ΐ 
οτί£Ϊηα1ΐ ο ηβΐΐβ νβοοΜβ οορΐβ. ΟοβΙ άΐβροηΐαιηο άί αηβ £τβηάβ χαοοοίία 
άΐ άοοηπιβηίΐ ραίχΐατοαίΐ — αηοΐιβ 8β βΐ ίΓαίία άΐ οορΐβ — Ια φΐαΐβ ταο- 
οοΐία έ ΐιηροχίαηίΘ βορΓαίηίίο ρβτ ΐΐ ρβτΐοάο ροδίΜζβηίΐηο; 11 βηο ναΙοΓβ 

* Οοαιπηιηϊοαζϊοηθ ίαίία αΐ XI11° Οοη£Γβ&δο ΙηΙθΓηαζίοηαΙθ άβ^Κ δίαάΐ Βίζ&η- 
Ιίηΐ άί Οχίοτά, 1*8 βθΙΙθΙϊγθ 1966. Ρθγ ίΐ ηυσιβΓΟ άθί οοάΐοΐ ν. ηοία αΐΐα &πθ. 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ ΣΠΟΥΔΟΝ Έτος ΛΕ' 9 
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6 ιη&22*0Γβ ίη φΐβϊ οαεί <1ονβ §1ϊ οτϊ§ίηα1ί (ϋ οαί βϊ β δετνϊίο ΑγϊβΙ&γοΜβ 
βοηο αηάαίϊ ρβτάυίί. Οοιηρίβίβηο ςυβδία ταοοοίία άυβ οοάϊοϊ (2470 - 
2471) ηβί φΐαΐϊ βϊ ίτονα τϊυηίία Ια οοιτΪΒροηάβηζα 6ϊ ΑτΪΒίατοΙιΪΒ οοηοβτ- 
ηβηίβ Ια ποΜβδία <3β11β οορίβ άϊ άοοιπηβηίϊ. ΟοβΙ αβΜαπιο πιοάο <1ϊ οοηο- 

βοβτβ αηοΐιβ Ια ρτονβηϊβηζα 6βί άοοιπηβηίϊ ΒίβΒδϊ. 
2) 1 οοάϊοϊ 2491 - 2498 ταρρτβΒβηίαηο τιη Επισκοπικός κατάλογος 

άΐδροβίο ρβΓ οΓάϊηβ αΐίαϋβίϊοο <1βί νβΒοοναίί. Εββο, οΐίτβ αά βΒΒβτβ ρίύ 
&22*οΐ*η&1ο β ρϊΐι οοιηρίβίο <ϋ φΐβΐΐο άί Iιβ (^ιιϊβη, 6 ηοίβνοΐιηβηίβ ρίύ 
ρταίϊοο. 

3) I οοάϊοϊ 2462 - 2469, 2472 - 2473, 2488 οοηίβη§οηο Ια οοττΪΒροη- 
άβηζα άβΐΐα ίαιηί§1ία ΑτΪΒίατοΙιίΒ. Ι/ϊπιροΓΐαηζ& άϊ ίαΐβ οοπ’ΪΒροηάρηζβ 
83Γ& πιβΒΒα ίη ιϋϊβνο ηοη αρρβηα νβτταηηο ριΛΜίοαίβ ίυίίβ 1β Ιβίίβτβ 
οΐιβ ηνβδίοηο υη οβτίο ϊιιΙθγθββθ. 

4) Ώ τββίο άβί οοάϊοϊ <ϋ φΐββίο §ηιρρο β οοΒίίίηίίο άαΐΐα οοττίβροη- 
άβηζα άβί ρ&ίτϊατοβ Οτββοηο VI® (1842-1867, η1 2455 - 2457), 6α 
οαίαΙο^Μ <ϋ ιηαηοΒΟΓΪίίϊ, 6α βίββυτβ 6ΐ άίνβτββ ορβΓβ 6ί ΑτΪΒίατοΙιίΒ, βίο. 

Π β β ο ο η 6 ο §ηιρρο (οοάϊοϊ 2502 - 2631) β οοΒίίίυίίο 6α ιηαηο- 
Ββτΐίίΐ, 0 χηα^οΓ ηηιηβτο 6βί ςηαΐϊ 6 άί Ββοοίί XVI0 - XIX0. ξΐααίοΐιβ οο6ίοβ 
ΓΪδαΙβ αΐ ΧΙ° Ββοοίο (ίΐ 2561, 6αίαίο 1025), 4 ο 5 οοάϊοϊ α1ΧΙΙ°, 1 ο 2 αΐ 
XIII0 (ηηο 6αίαίο 1297), β ιιηα άβοίηα αΐ ββοοίί XV0 - XVI0. Εα χηα§§ΐοΓ 
ρατίβ 6βΐ οοάϊοϊ έ ιηοΐΐο άαηηβ££Ϊαία άαίΓηιηίάίία ο άα^ΐϊ ΐηδβΙΙϊ, ιηα, 
ΒΤβζίβ αΐ ρβΤΒοηαΙβ ίηίβτβΒΒαιηβηίο 6β1 νΐοβρτβίβίίο χηοη8ΐ§ηθΓ ίθ8β 
ΚογΒΒοΙιββΓί β 6ί ιηοηΒΪ^ηοτ Οαηατί, ηβ ό ίη οογβο ίΐ τβΒίαητο. 

ϋαΐ ρηηίο 6ί νΐβία 6β1 οοηίβηιιίο ηηα Ιηιοηα ρατίβ 6βί οοάϊοϊ Βοηο 
ηοιηοοαηοηί (οϊτοα 24 ιηαηοΒοτίίίί); βΐίπ βοηο 1ϊίητ§ϊοϊ (οοη. ηοίβνοΐβ 
ηιιηιβτο 6ί ππιβϊοοΙϊ), 6ί 8αοτα δοτίίίητα (ρβτ Ιο ρίύ Ιβζίοηατί), ίβΒίϊ ραίτϊ- 
Βίίοί β αΒοβίϊοϊ, νϊίβ β αοοίιιίΐιίβ 6ί Βαηίί (6 ιηβ££ίοτ ηηπιβΓο 6ί φΐββίβ 
οοηΒΪΒίθ ηβΐΐβ οοΒΪάβίίβ φυλλάδες), αβίΓοΙο^ϊοϊ, ιατροσόφια, βηοίχοΐο^ί, ηη 
οοάίοβ οοη οορίβ 6ί άοοιπηβηίϊ (§τβοϊ β Ιαίΐηί) 6β1 πιοηαβίβτο 6β1 ΡαίΪΓ. 
δοηο αηοοτα 6α ροττβ ίη ΓΪΙϊβνο ί οοάϊοϊ οίχβ ροτίοηο ίβΒίϊ ίη ηβο^Γβοο: 
ηοιηοοαηοηί, αδίΓοΙο^ϊοϊ, υηα ίταάηζίοηβ ίη ηβο^τβοο 6βί άίΒοοτβί 6ί 
Οβπηαηο 11° (ραίήατοα 6ί ΟοΒίαηίίηοροΙί), βίο. ϋβϊ οοάϊοϊ άβΐ οοηίβηηίό 
ρτοίαηο ηοη ο’έ §ταηο1ιέ: ηοίβ άί Ηθπγυ δίβνβηβοη αΐΐβ Ττα^βάίβ άί 
Εβοϊιϊΐο, Ια ίταάηζίοηβ (οοβίάβΐία άϊ Ετβηηίο) άβΐΐα ΜβίαίΪΒΪοα άί ΑτϊβΙο- 
ίβΐβ, Ια Εο^ϊοα άί Τβοίίΐο 0οήάα1έ8. 

(^ααΐβ έ Ια ρτονβηϊβηζα άβϊ οοάϊοϊ ? Εα ιηα§£Ϊοτ ρατίβ 6ί ςαββίί ρτο- 
νίβηβ άαΙΙΌτίβηίβ. υη’οίίαηίίηα άϊ οοάϊοϊ άονβναηο οοΒίίίηίτβ Ια ΒϊΜΐο - 
ίβοα άί ιηοηΒίςηοτ Εοηίβ Ρβίίί. υη’αΐίτα άβοίηα βί άβνβ αΐΐα ππδΒΪοηβ ίη 
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ΟήβηίΘ <1β1 ΟβΓάϊηβΙβ ΤίδββΓαηί β άί Οίπΐΐο ΚοΓβΙβνδΙά], β ίηίίηβ οβτύ 
ΪΓ&ιηιηβηίΐ ρΓονβη§οηο άαΐ ιηοηαδΙβΓΟ άβί δίηαί β άαΐΐα βΐΜίοίβοα άβί 
οοιηρίαηίο ρΓοίβδδΟΓ δ. - Ο. ΜβΓοαίή υη οθγΙο ηιπηβΓΟ άβί οοάίοί δϊ Ιγο- 
νβνα ηβΙΤΑΓοΙήνΐο ναίίο&ηο, άονβ 7 άί ςηβδίί ίαοβναηο ραιΐβ άβί Ροηάο 
ΒθΓ§1ιβ8β; νβ ηβ έ ιιηο οίιβ ρΓονίβηβ άβ δ. ΜΐοΚβΙβ άί Μηταηο, υη’αΙίΓΟ 
έ ίΐ ίβτηοδο ρβΐίηδββίο άίΜοΙίβΙα. ϋΐ ηη οβιΐο ηιπηβΓΟ άί οοάίοί Ια ρΓονβ- 

ηίβηζα Γβδία βηοοΓβ δοοηοβοίιιία. δί (Ιβνοηο ρβΓό οοηδίάβΓβτβ ίηοΐιΐδί ίΓα 
6881 οβΓίϊ οοάίοί οΐιβ άονβναηο ίατ ρατίβ άβΐΐβ ΒίΜίοίβοα (ϋ ΑηδΙατοΜβ. 

Αίίιιαίτηβηίβ έ ίη ρΓβρβτ&ζίοηβ ΓΙηνβηίαήο άβί ιηαηοββηίϋ. Εδβο 
8&γΑ οοβΙ ίοηη&ίο. ϋα ρππι& ίιιίίο οίό οΐχβ ΓΪ8υ&τ<1& Ια άαία, 1β άίιηβηδίοηί, 
ίΐ ηυπίΘΓΟ β Ια ςιιεάίία άβί ίο§1ί άβί ιηειηοβοπίίο. δβ^ιιβ ηη 1)Γβνβ π&δβυηίο 
άβί οοηίβηηίο ΐη ίΓαηοβΒβ. Ρα δβ§αίίο Ια άββοπζίοηβ Αβί οοηίβηηίο Γβοαηίβ 
ί ίίίοΐί ίη §Γβοο, οοπιβ δϊ ηηνβηβοηο ηβΐ οοάίοβ, ηοηοΐιέ ί ηηνίί ΜΜιο- 

βταίίοί. δΐ ροΓία φΐίηάί, δβ ο'έ, Ια δοίίοβοηζίοηβ άβί οορίβία. δβ^αοηο ίη- 
ίίηβ Ιηΐίβ 1β αηηοίαζίοηί οΐιβ Ιιβηηο ηη ίηίβΓββββ βίοποο ο ίί1ο1ο§ίοο ο οΐιβ 
Γίνβΐ&ηο Ια ρΓονβηίβηζα άβί οοάίοβ. Α11& ίίηβ άβΙΓΙηνβηίβτίο δί άβ μη βταρίο 
ίηάίοβ ίη οΓάίηβ αΐίοώβίίοο β ιιηα ίβνοΐβ άβ§1ί ίηοίρίί άί ίββϋ ίηβάίίί ο 
ροοο οοηοδοίηίί. 

I οοάίοί άβί Ροηάο νβίίοβηο Ογθοο 2403 - 2631 βΓαηο ΒρΓοννίβίί 
ίίηοΓα άί ηη οαία1ο§ο ο (Β ηη ίηνβηίατίο πιαηοβοπίίο. Τγε ςηβδίί ηοη βί 
ηοίβΓβηηο ίοΓδβ ίβδίί άί §τβη ναΙοΓβ, οΙίΓβ Ια ξτβηάβ Γβοοοίίβ άί άοοηιηβηίί 
ραίΐΊατοαΐ, άβΙΡβρίδοορίοοδ οβίαίοξοδ ο άβί ίβδίί δοοηοΒοίηίί βά ίηβάίίί» 
Μα ΡίπιροΓίβηίβ 6 οΙιθ ίη Οοοίάβηίβ δοΐο Ια ΒίΒΙίοίβοβ νβίίοβηβ* £τβζίβ 
α φίβδίί οοάίοί, β ίη ροδδβδβο άί ιιηα νβΓβ β ρΐΌρπα ΒίΜίοίβοβ Οπβηίαΐβ 
ροδίίηζβηίίηβ. 

ΡΑΝΑΟΙΟΤΙ8 α. ΝΙΟΟΙΌΡθυΐ.08 

Ρ8. ΚίίοΓηβίο α Κοπκβ, άορο ίΐ Οοη^τβδδο, άίβίΓΟ ίηνίίο <ϋ πιοηδί^ηοΓ Οαα&τ( 
β ρβΓ 8υο ίαίβΓβδδαιηβαΙο, ιηΐ έ δίαίο ροδδϋιϋβ νβάβτβ αίοαηί ρ&οοίη, οοηδβΓγαϋ ηβΐ 
ιηα^αζζϊαί άβΟα Βϊϋΐϊοίβεα ν&ϋοαηα, ϋ ουί οοηίβηαίο βΓβ ί^ηοίο. 81β^αϊ ί ραοοίιί β 
οοη ΙΐβΙα δΟΓρΓβεα ιηΐ 8οη ΐΓοναΙο άαναηίΐ α αη νβΓΟ ΑτοΜνΐο άι ο&τίβ ρΓονβηΐβηϋ 
Ιαίΐβ άα Ναδβο. Βα αη ρππαο Γβρίάο θά αίΪΓβΙΙαΙο δρο^Ηο τΐδαΐΐα οΐιβ φίβδίβ οατίβ 
βοηο άοοαπίθηΐι ϊΐ&ΐίαηί, Ιαϋηί, ^γθοϊ, ίαΓοΙιί. Έβδΐ (οίΓοα αη πιί^ΐίαίο) ηβαΐ^οηο αΐ 
δβοοίί XV0 - XIX0. ΟΙΙτβ α ςαβδϋ δΐ Ιτοναηο 19 άοοαζηβηΐΐ ραΐήατοαίί (άβί ραΐηατοαίο 
άί Οοδίαηΐίηοροΐΐ) οή^ηαΐί, άαΐΐα Οηβ άβί XVIII0 δβοοίο βάΐα πιβ14 άβί ΧΙΧ°. Ταΐϋ 
φίβδίί άοοαπιβηΐί 1ϊ Ιιο ήρατϋΐι ίη οοάίοί θ οοδί αϋααίπιβηΐθ ίΐ ηαπίθτο άβί οοάίοί άβί 
Ροηάο ΥαΙίοαηο Ογθοο έ άί 2643. 



ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑΝ 
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΝ ΝΑΞΟ 

Ό καθηγητής Ν. Δρανδάκης, είς τήν λαμπράν του μελέτην: « Αί τοι* 
χογραφίαι του ναοΰ τής Νάξου Παναγία στής Γιαλλονς 1288* 1289 » \ 

άσχολούμενος περί τήν τοιχογραφίαν του Αγίου Λεοντίου του Νέου, γρά¬ 

φει τά Ιξής*: «Ό άγιος Λεόντιος δ νέος, όπως συνάγεται έκ τής Ενδυμα¬ 

σίας του, ήτο ασκητής. Έν τοΰτοις υπό τό όνομα τούτο οΰδένα όσιον μετά 
βεβαιότητας άνεύρον καθιερωμένον νεωστί Εγγύς του 1289. « Νεοθαλής τής 
άμπέλου τού Κυρίου βλαστός»8 ήτο ο έκ Μονεμβασίας όσιος Λεοντιος, δ 
υπό του Ργ. ΗαΙΙαη θεωρούμενος ώς άκμάσας κατά ιόν 14ον - 15ον αιώνα1 2 3 4 5. 

Περί ιών χρόνων καθ’ οΰς δ όσιος εζησεν υπάρχει άμφισβήτησις. Παλαιό- 

τερον δ Ι*οιιΪ3 ΡεΙιΙ άνήγεν αυτόν είς τόν 120ν αΙώνα6. Δυσπαράδεκτος 
όμως ή τοιαύτη Εκδοχή. Π&θανώτερον είναι ότι ή τοιχογραφία τής Νάξου 
παριστφ άλλον δμώνυμον άγιον, νεωστί διά τό 1289 καθιερωθέντα, όλως 
άγνωστον μέχρι τούδε ». 

Κατ' Εμέ είναι δναμφίσβήτητον ότι ούδεμία σχέσις ΰφίσταται μεταξύ 
τού έπονομαζομένου Αγίου Λεοντίου τού Μονεμβασιώτου6 και τού έν τφ 
βυζαντινφ ναΐσκφ τής Νάξου εΐκονιζομένου. Τό θέμα είναι έκτος πάσης 
άμφισβητήσεως, δεδομένου ότι δ άγιος Λεόντιος δ Μονεμβασιώτης ήκμασεν 
— ίστορικώς έξηκριβωμένον — κατά τά τέλη τού ιδ' αΐώνος και τάς άρχάς 
τού ιε', τής γνώμης τού Ρεϋΐ οΰσης εσφαλμένης. Ό άγιος Λεόντιος δ Μο* 

1. ΕΕΒΣ, ΛΓ\ 1964, σσ. 258-269. 
2. Αύτόθι, σ. 266. 
3. Παρά I,. Ρ εΐίΐ, ΒΗ)1ίο£ΓαρΐΗε άεδ Αεοίοιιΐΐιίεδ Οτεεφίεβ, Βηιχείΐεδ 

1926, σ. 129. 
4. Ργ. ΗαΠείη, Β&ΐϊοΐΐιεαα 1ι&£ίο£ΐ-αρ1ιίαα Οτ&εοα8, διιρρί. έν τόμφ III, 

ΒηΐχεΙΙεδ 1957, σ. 44. Έκ τής σχετικής βιβλιογραφίας, ήν βλ. αύτόθι, μνημονευ- 
τεα; Ο. Α. ΖαΙεγΠιΐηοδ, Ι*β Όεδροίαί Οτεο άε Μοτέε, I, Ραηβ 1932, σσ, 
76, 77 καί Λ. Πολίτου, Ή Μονή Ταξιαρχών Αύγίου, Ελληνικά ΙΑ\ 1939, 
σσ. 67 κέξ. 

5. 14. Ρ ε 1 ϊ I, ενθ* άνωτ. 
6. *1. Κ. Βογιατζίδου, Ό Όσιος Λεόντιος ό Μονεμβασιώτης, Άθήναι 

1923 (άνάτυπον έκ τοΟ περιοδικού «Μαλεβός», άρ. 31-32). 
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νβμβασιώτης, γνωστός και ώς άγιος Λεόντιος δ εν *Αχαΐρ\ Ιορτάζεταί είς 
τάς 11 Δεκεμβρίου. 

Όπωσδήποτε δμως ή τοιχογραφία του ναοΰ τής Νάξου δεν είκονίζει 
άγιον «δλως άγνωστον μέχρι τοΰδε». Έκ των δέκα γνωστών άγίων Λεον- 
τίων1 2 3 δυνάμεθα μετά βεβαιότατος νά ταυτίσωμεν τον είκονιζόμενον πρός 
τον δσιον Λεόντιον, τόν Πατριάρχην Ιεροσολύμων, τιμώμενον τήν 14ήν 
Μαίου. 

Ούτος υπήρξε μοναχός καί εν συνεχείς^ περίπου επί εικοσαετίαν, ήγού* 
μένος τής Μονής του Θεολόγου τής Πάτμου, χρηματίσας Πατριάρχης Ιερο¬ 
σολύμων περί τάς δυσμάς του βίου του. Ή πιθανωτέρα χρονολογία διά τόν 
θάνατόν του είναι τό έτος 11908» χαίτοι κατ* άλλους άπεβίωσε τό 1175 4· 
Ό βίος του συνεγράφη δπό «Θεοδοσίου μονάχου τουΚωνσταντινοπολίτου3 
μετά τό 1203 5, εχλαΐχευθεις μεταγενεστέρως υπό Νικοδήμου του * Αγιορείτου. 

Ούτως έχόντων των πραγμάτων είναι απολύτως φυσική καί ευεξήγη¬ 
τος ή προσωνυμία «νέος» εϊς μίαν τοιχογραφίαν γενομένην τό 1288-1289 
και άναφερομένην είς άγιον ζώντα προ Ικατόν ετών. Τό δτι ή επωνυμία 
« νέος » δεν έπέζησεν, ώς εις άλλας περιπτώσεις, ίσως δφείλεται εις τον ολί¬ 
γον μεταγενέστερον άγιον Λεόντιον τόν Μονεμβασιώτην. Ή σύγχυσις θά 
ή το καταφανής. 

Έκτος τούτου σημειοΰμεν δτι ή προσωνυμία «νέος» πολλάκις απο¬ 
δίδεται, είτε εκ συγχύσεως είτε εξ Ιδίας πρωτοβουλίας τών ζωγράφων, 

άχόμη και είς άγιους οΐ όποιοι τουλάχιστον ευρέως δεν είναι γνωστοί 
ώς « νέοι». Πρόχειρον παράδειγμα πατμιαχή φορητή εΐχών τού ιζ' αΐώ- 
νος, 2νθα είκονίζεται δ άγιος Γερμανός δ Νέος6 *, άγνωστος υπό τήν Ιπω- 

1. Γεωργίου Σχολαρίου, ' Εγκώμιο ν του 'Οαίου Λεοντίου του έν Άχαΐφ, 
οΰ ή μνήμη τελείται τη ια' Δεκεμβρίου μηνός, Σπ. Λάμπρου, Παλαιολόγεια και 
Πελοποννησιακά, Β', σσ. 161 -168. Βίος καί πολιτεία του οσίου και Θεοφόρου Πα- 
τρός ημών Λεοντίου του έν Άχαίφ, μεταφραστείς είς τό άπλοΰν υπό Νικηφόρου 
ίερομονάχου τοΰ Χίου, < Νέον Λειμωνάριον », Άθήναι 1873, σσ. 467 - 460, Κ. X. 
Δουκάχη, Μέγας Συναξαριστής, Δεκέμβριος, Άθήναι 1896, σ. 279. 

2. Κ. X. Λουκάκη, Συναξάρια τοΰ Πεντηκοσταρίου, Άθήναι 1897, ο. 211. 
3. Κ. ΚπιπιβαοΗεΓ, ΟεεεΙιΐοΙιίε άετ βχζαπίίηΐδοΐιεη υΚεταίαΓ, Μύη- 

εΐιεα 1897, σσ. 91, 204, 206, *Ε. Λ. Βρανοΰση, Πρόσταξις τοΰ αύτοκράτορος 
Μανουήλ Α' ΚομνηνοΟ ΰπέρ τής έν Πάτμφ Μονής Ίωάννου τοΰ Θεολόγου, «Χαρι- 
στήριον είς Ά. Κ. Όρλάνδον >, τόμος Β', Άθήναι 1966, σσ. 92 - 93, ένθα καί πάσα 
ή σχετική βιβλιογραφία. 

4. Κ. X. Δουκάκη, Μέγας Συναξαριστής, Μάιος - Ιούνιος, Άθήναι 1892, 
σ. 231, Σ. Εΰστρατιάδου, Άγιολόγιον τής Όρθοδόξου Εκκλησίας, Άθήναι 
ά.έ., σ. 272. 

6. Έ. Λ. Βρανοΰση, ενθ* άνωτ., σ. 97. 
6.Ο. Ι&οορΐ, ΑηεεάοΙπ Ραίιηϊπεα, «ΒοΙΙείΙΐηο άΆτΙε», X (Κοιηα- 

Μΐίβηο 1930/31), σ. 120. 
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νυμίαν αυτήν ΕΪς τούς γνωστοτέρους συναξαρισχάς καί αγιολογικός πηγάς\ 

Ή άπεικόνισις του όσιου Λεοντίου εν Νάξφ ευκόλως δΰναται νά έξη* 

γηθή εκ των στενών δεσμών και σχέσεων, αΐτινες ανέκαθεν ΰφίσταντο με¬ 

ταξύ Νάξου καί Πάτμου. Εκτός τής γεωγραφικής των γειτονίας1 2 3 καί τών 
σχέσεων τών υφισταμένων κατά τήν μεταβυζαντινήν περίοδον» αΐτινες ήδη 
είναι αρκούντως γνωσταί, αναφέρω καί τήν παράδοσιν καθ* ήν 6 Ιωάννης 
δ Θεολόγος (ή μαθητής τις) μετέβη έκ Πάτμου εις Νάξον, ΐνα κηρνξη τήν 
νέαν θρησκείαν, Ή παράδοσις αύτη, γνωστή ύπό διαφόρους παραλλαγάς8, 

μνημονεύεται διά πρώτην φοράν ύπό του Ιησουίτου ΚοΒοιΐ 82Μ1&6Τ4 5 6 

κατά τά τέλη του ιζ' αΐώνος ύποδηλοΰσα θρησκευτικός καί έκκλησιαστικάς 
σχέσεις μεταξύ τών δΰο νήσων, ήδη εΐς παλαιοχριστιανικούς χρόνους. 

Σημειούμεν είσέτι ότι εΐς πατμιακούς κώδικας καί περί τον ιγ' αιώνα 
άναφέρεται αριθμός έπωνΰμων προερχόμενων ή γνωστών καί έκ Νάξου οΐον 
Γαβαλάς®, Πολίτης ®, *Αναπλιώτης7, Ναξιώτης8, ενδεικτικά σχέσεων καί 
έπαφών (ή ίσως καί μικρών μεταναστεύσεων) μεταξύ τών κατοίκων τών 
δύο νήσων, αΐτινες άμφότεραι διετέλουν ύπό τον ζυγόν τών Φράγκων, 

Έκ πάντων τών άνωτέρω εξηγείται καί διατί δ νεοκαθιερωθεις καί έν 
Πάτμφ επί μακρόν διατρίψας υπήρξε καί έν Νάξφ γνωστός- Όπωσδή- 

ποτε όμως δεν είναι άσχετα καί τά ονόματα τού ζεύγους τών δεομένων. Τφ 
δντι το ζεύγος τών δεομένων Μιχαήλ κα'ι Λεοντώ9, έπιλέγει ως αγίους τής 

1. Ό άγιος Γερμανός δ νέος δέν άναφέρεται εΐς τά έργα τοδ Δουκάκη, του Εύ- 
στρατιάδου κτλ. Πρόκειται προφανώς περί τοδ άγ, Γερμανού τού Ρώσου. 

2. Ή έλαχίοτη άπόστασις μεταξύ τών δύο νήσων είναι μόλις 90 χιλιόμετρα. 
3. Μ. Ν. Κουτελιέρη, Νάξος, *Αθήναι 1929, σ. 49, Ν. Καλό γεροπο ό¬ 

λου, Τριάκοντα πένιε άγνωστοι βυζαντινοί ναοί τής Νάξου, Νέα Εστία ΙΔ', 1933, 
σ. 931, Γ. Μελισσηνοδ, Νάξος, Άθηναι 1958, σ. 102. 

4. Κ ο 5 ε γ ί 8 & τι £ ε τ, Ιστορία τών Αρχαίων Δουκών χαί τών λοιπών Ηγε¬ 
μόνων τοδ Αιγαίου Πέλαγους (μετάφρ. *Α. Καράλη), Έρμοόπολις 1878, σ. 5. 

5. Ργ. Μίλίοδΐεΐι-Ι. Μαΐΐετ, Αεία εί Βΐρίοαιαία, VI, νϊηάοΐιοηαε 
1890, σ. 174. 

6. Αύτόθι, σ. 187. 
7. Αύτόθι, σ. 207. 
8. Αυτόθι, σ. 160. Τό έπώνυμον έν τή νήσφ άπαντρ χαί χατά τόν ις' αιώνα 

(βλ. αυτόθι, σ. 276 )> 
9. Ή Δέησις τοδ ζεύγους δημοσιευθεϊσα ύπό τοδ χαθηγητοδ Δράνδάχη (ενθ* 

άνωτ., σ. 262), δέν εύρίσχεται μόνον έχατέρωθεν τοδ * Αγίου Μάμαντος χαί τοδ 
Αγίου Μιχαήλ, ώς έγράφη έχ παραδρομής, αλλά συνεχίζεται χαί είς τό Αριστερόν 
τοδ Αγίου Λεοντίου (δεξιά τφ θεατή), σαφώς άντιστοιχοδσα καί πρδς τούς τρείς 
αγίους, διά τήν άπειχόνισιν τών όποίων χαί προφανώς συνέβαλε τό ζεδγος. Σημειοδ- 
μεν έν προχειμένφ οτι τό Λεοντώ, ώς βυζαντινόν όνομα, φαίνεται ότι ήτο διαδεδο- 
μένον έν Πάτμφ χατά τόν ιγ' αΙώνα (βλ. Ργ. ΜΠτΙοείεΙλ-^ Μαΐΐετ, ένθ' 
άνωτ,, σσ. 182, 209). 
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δεησεως των, τον τοπικον άγιον Μάμαντα, προστάτην των ποιμνίων, καί τόν 
Αγιον Μιχαήλ τόν Μιλήτου και τόν "Αγιον Λεόντιον τόν νέον, τούς οποίους 
προφανώς συνέδεον προς τά ίδια ονόματα αυτών* 

Διατί δμως ο οσιος Αεόντιος, καίτοι χρηματίσας καί Πατριάρχης, βίκο- 

νίζεται ως άσκητης; Ο Αεόντιος λόγφ των άντιλατινικών του φρονημά¬ 

των και τής κυριαρχίας των Φράγκων είς Ιεροσόλυμα ήτο Ιν τη ούσίρ 
Πατριάρχης ψιλψ δνόματι, διαμένων εκτός έδρας καί κατά τό πλεΐστον είς 
τας νήσους, ΑντιΟέτως αϊ πλευραί τής δράσεώς του ώς μοναχού καί επί 
εϊκοσαετίαν ήγουμένου τής μονής του θεολόγου τής Πάτμου ύλήρξαν 
προφανώς στοιχεία Ιδιαιτέρως γνωστά καί τιμώμενα είς τήν γείτονα Νάξον· 

ΓΈΩΡΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗ2 



ΤΖΑΓΓΡΑ. ΧΩΡΙΟΝ ΤΗΣ «ΑΛΕΞΙΑΔΟΣ» (X, 8, 6) 
ΕΙΣ ΕΜΜΕΤΡΟΝ ΠΑΡΑΦΡΑΣΙΝ 

Γνωστόν είναι το χωρίον εκείνο τής «’Αλεξιάδος» είς τό όποιον ή 
συγγραφές προβαίνει είς έκτενή περιγραφήν τής τσάγγρας, όπλου νεοφανούς 
είς τούς Βυζαντινούς, οί όποιοι έγνώρισαν τούτο από τούς Φράγκους1 2 3. Τό 
κείμενον τής Κομνηνής, ώς παρετήρησεν ό Η. Οτέ^οίΓΟ, είναι τό πρώτον 
εις τήν Βυζαντινήν γραμματείαν εις τό όποιον αναφέρεται ή λέξις *, *Απαντ§ 

όμως καί εις τό Στρατηγικόν τού Κεκαυμένου συνιαχθέν μερικάς δεκαετίας 
προ τής "Αλεξιάδος9. Ό αυτός θΓ0β*οΪΓ6 ετυμολογεί εκ του φραγκικού 
οΙιαηοΓβ ή ο&ηθΓ6 = καρκίνος, δημώδους ονομασίας τού αιτβαίεδίε λόγφ 

τού καρκινοειδούς σχήματος τού τόξου του4. Τό δέ φραγκικόν οΐι άποδί- 
δεται κατά κανόνα από τούς "Ελληνας μεσαιωνικούς συγγραφείς ώς τζ5. 

Χαρακτηριστικόν είναι ότι παραλλήλως προς τάς ρωμανικός γλώσσας, 

όπου κατά τήν παρατήρησιν τού Οτέ^οΐιτε, πολλά άντικείμενα τού σχήμα¬ 

τος αυτού φέρουν τό όνομα τσάγγρα, ή λέξις διετηρήθη είς τάς νεοελληνικός 

διαλέκτους υπό πολλούς τύπους6 * *. Και αυτά μεν ώς προς τήν ετυμολογίαν. 

Ή περιγραφή του όπλου είς τήν « Άλεξιάδα » άπηχεΐ τήν κατάπληξιν 

τήν άνάμεικτον μέ φόβον των Βυζαντινών προ τού «δαιμόνιου» αυτού 
πολεμικού δργάνουι τό όποιον διά πρώτην φοράν εβλεπον- 

Καί ώς προς τήν πηγήν τής περιγραφής, εάν άποκλείσωμεν ότι ή συγ· 

γραφεύς έγνώριζεν αυτό εξ Ιδίας παρατηρήσεως, Ισχύουν όσα περί των πη* 

1. I ο 5 δ 6 δίας αεί, Αηηε Οοιηηέηε. ΑΙεχζαάε X, 8: Ή τζάγγρα τόξον 
βαρβαρικόν, Β^ζκηίίοη XIII, 1938, σσ. 505 - 512, έν σ. 505. Πρβλ. Π. Καλομε- 
νοποΰλου, "Η στρατιωτική όργάνωσις τής ελληνικής αυτοκρατορίας του Βυζαν¬ 
τίου, έν 'Αθήναις 1937, σ. 135. 

2. ΗεηχΊ Οτεεοίτε, Νοίεδ 5ιτγ Αηηε Οοιηηόηε, Β^ζαηίίοη 111, 1926, 
σσ. 311-317, έν σ. 316. 

3. Σ. 30,88, § οθ' (Β. νναδδίΐίενδίε^ - V. Ιετηδίεάί). 
4. "Ήδη δ Οηοηη^ε (είς "Άνναν Κομνηνήν, τ. 11, 605, Βοηη) συνεσχέτισε 

τήν τοάγγραν πρός τό φραγκικόν αταηδ ΙκιΙϊδΙαΓίαδ ή β&ΐεαπδ' πρβλ. και Οΐοδδαπηζη 
ιηεάί&ε εΐ ΐηϋηιαε £ΐ'αεείίαί!δ έν λ. τζάγγρα. 

6. 8 Ια η αεί, δνθ’ άνωτ., σσ. 510-512, όπου συναγωγή παραδειγμάτων. 
6. Π.χ. βλ. Ανθίμου Α. Παπαδοπούλου, "Ιστορικόν λεξικόν τής Πον¬ 

τικής διαλέκτου, τόμος πρώτος, έν νΑθήναις 1960, σ. 331α έν λ. ζάγχρα. [*Αδ. 
Κοραή], Συνέκδημος Ιερατικός,.., έν Παρισίοις 1831, σ. 282. 
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γών Ισημείωσεν ό Ι*βίΙ>, δτι δηλ. ή Κομνηνή ^χρησιμοποίησε τάς μαρτυ¬ 

ρίας παλαιών πολεμιστών ή συστρατιωτών του πατρός της1 2 3. Ή συγγραφεύς 
άκολουθει είς τό σημεΐον τούτο παράδοσιν περιγραφών πολεμικών μηχανών, 
αί δποιαι άπαντοΰν καί είς παλαιοτέρους βυζαντινούς συγγραφείς. Γνωστή 
εΐναι ή υπό του Προκοπίου έκτενής περιγραφή τής βαλλίστρας, πρός τήν 
οποίαν τό κείμενον τής« Άλεξιάδος» παρουσιάζει και λεκτικός όμοιδτητας*- 

Τό χωρίον τούτο τής περιγραφής τής τσάγγρας παρεφράσθη Ιμμέτρως 
ύπό τοϋ Κωνσταντίνου Έρμονιακοϋ είς τήν μακροσκελή <*ϊλιάδα» του, 

δπου καί έλάνθανεν. *0 Έρμονιακός, ποιητής του ιδ' αίώνος, ζήσας είς τήν 
αύλήν τοϋ δεσπότου τής Ηπείρου Ίωάννου Β' Οτειπί (1323-1835), συν¬ 

έθεσε πρός χάριν αύτοϋ καί τής συζύγου του Άννης μακρόν είς οκτασύλλα¬ 

βον τροχαϊκόν στιχούργημα, χαρακτηριστικόν τής μεσαιωνικής άντιλήψεως 
περί ομηρικών ήρώων καί τρωικού πολέμου (Μαλάλας, Τζέτζης, "Ισαάκιος 
Πορφυρογέννητος), στερούμενον πάσης φιλολογικής άξίας8. 

Πηγή τοϋ ποιήματος, ως ϋπέδειξεν 6 υπήρξαν αΐ « Όμηρι- 
και Άλληγορίαι» του Ίωάννου Τζέτζου4. Είς τό Ιργον δμως τούτο, τοϋ 
οποίου άπλήν διασκευήν αποτελεί τό ποίημα τοϋ Έρμονιακοϋ, έλλείπει ή 
περιγραφή τής τσάγγρας. Προσφυώς ό Έρμονιακός περιγράφων τήν καί 
άλλοθεν μαρτυρουμένην5 6 εξαιρετικήν Ιπιδεξιότητα καί εφευρετικήν ικανό¬ 

τητα τοϋ έπικοϋ ήρωος Παλαμήδους, συσχετίζει πρός αϋτόν τήν βϋρεσιν 
τοϋ δπλου καί συνάπτει τό σχετικόν τμήμα τής περιγραφής. Ή σύναψις 
αδτη είναι άρκούντως έπιτυχής καί έντεχνος. Ό ποιητής ζητών εϋχαιρίαν 
νά παρεμβάλη τήν άπό τήν «Άλεξιάδα» γνωστήν του περιγραφήν, προσήρ- 

1. Ιβίΐ), Απηε Οοχηηόηε, I, σ. ΧΙ,Ι (Χ,ββ Ββΐΐββ Ι,βΙΐΓββ). 
2. Προκοπίου, Υπέρ των πολέμων V, 21, 14 χέξ. ( Ηβπγυ - ΜΓκΙΙι). Πρβλ. 

Άγαθίαν I, 9 (I,. ΌΐηάοΓί, ΗΟΜ II, σ. 164). 
3. Εκδόσεις τού ποιήματος. Εκτενή αποσπάσματα: Δ. I. Μαυροφρύδου, 

Εκλογή μνημείων τής νεωτέρας έλληνικής γλώσσης, τόμος Α', Άθήνησιν 1866, σσ. 
73 -182. Πλήρης εκδοσις: έ ηι ί 1 ε I, ε £ γ α η ά, ί,Λ £υειτε άβ Ττοίε, ροέιηε 
άιι Χΐνε βίέοΐε... ρατ ΟοηεΙαηϋη Ηεηηοηιαεοε, Ραηε 1890, σσ. XIII + 479 
( Βϋ>ϋο11ιέ<ΐτΐ6 Οτεεςιιε νηΐ£αΐΓ6 τ. V). Περί τοΟ ποιητοϋ και τοϋ έργου του: 
Μαυροφρύδου, ένθ’άνωτ., σσ. ζ' · ι'. Ι,ε£Γβηά, ένθ’άνωτ.,σσ. III - XIII. 
Ήλία Π. Βουτιερίδη, Ιστορία τής Νεοελληνικής λογοτεχνίας Α', Άθήναι 
1924, σσ. 168-169. Β5ι*}ε Κάδε, Ι/ΗΐδίοίΓε άε Ια ΙΛΙίέΓβίιίΓε Νέο·£τεθφΐβ, 
δίοοίεΐιοΐιη (1962), σ. 132. Σπ. Λάμπρον, Σταχυολογία έκ κωδίκων τού Βατα- 
βικοϋ Λουγδούνου, Νέος Έλληνομνήμων ΙΒ', 1916, σσ. 398 - 399· Τοϋ αύτοϋ, 
Περί τής Παιδείας έν Ίωαννίνοις έπί Τουρκοκρατίας, Ινθ" άνωτ. ΙΓ', 1916, σσ. 
275 - 276. Κ. Μ α μ ώ ν η, Ό Όμηρος, ό Διγενής Ακρίτας καί ή άλλη δημοτική 
βυζαντινή ποίηση, « Ελληνική δημιουργία» τ. 6, 1960, σσ. 817-819, έν σ. 818. 

4. Ι«6£Γαη<1, ίνθ* άνωτ., σσ. IX-X. Πρβλ. Ήλία Π. Βουτιερίδη, 
«νθ’ άνωτ. Α', σ. 169, Β. Κηοβ, ένθ’ άνωτ., σ. 182. 

6. Ό ήρως δέν μνημονεύεται ύπό τοϋ Όμήρου, όλλ* ύπδ των μεθ' Όμηρον. 
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μοσεν αυτήν είς το καταλληλότερον σημεΐον τής διηγήσεως, εκεί όπου άπα- 

ριθμοΰνται αί εφευρέσεις τοϋ επικού ήρωος. 

"Άλλωστε δ Ι*€£ΓΗηά είχε παρατηρήσει αναφερόμενος είς τήν πρός το 
πρότυπον αυτού σχέσιν τοϋ ποιήματος* δτι τούτο είναι πλουσιώτερον και 
έκτενέστερον είς μερικά σημεία, πράγμα τό όποιον σημαίνει ότι ό ποιητής 
ήντλησε και έξ άλλων πηγών. 

Ή αντιστοιχία τής « Άλεξιάδος * και του ποιητικού κειμένου δεν είναι 
πάντοτε άπόλυτος ούτε ή έκθεσις ακολουθεί τήν αυτήν σειράν. Ό ποιητής 
έπέφερεν αλλοιώσεις, υπάρχουν όμως ίκανά σημεία άποδιδόμενα αυτολεξεί. 

-Τό ποίημα είναι άναλυτικώτερον καί ή περιγραφή, συντελοΰντος καΐ τοΰ 
δλιγοσυλλάβου μέτρου εις τό όποιον εγράφη, εκτενεστέρα. Χαρακτηριστικόν 
είναι ότι δ ποιητής λόγφ τής μετρίας καταρτίσεώς του, αποδίδει μετά σφαλ¬ 

μάτων καί παρανοήσεων τό κείμενον. Μερικά σημεία του ποιήματος δεν 
υπάρχουν είς τήν « Άλεξιάδα», τούτο δέ γεννφ εΰλόγους απορίας. 

Δυσχερές είναι να προσδιορισθή τό κείμενον του χειρογράφου τής Άλε- 

ξιάδος τό όποιον έχρησιμοποίησεν ό Έρμονιακος είς τήν παράφρασίν του. 

"Οπου ή αντιστοιχία πεζού και ποιητικού κειμένου είναι πλήρης, δεν υπάρ¬ 

χουν ουσιώδεις διαφοραι είς τούς τόπους των λέξεων. Άξιοσημείωτον είναι 
ότι στίχοι παρουσιάζουν ομοιότητας πρός τό κείμενον τής έπιτομής τής 
« Άλεξιάδος»1 καί όχι πρός τήν παράδοσιν του πλήρους κειμένου. Τό δέ 
βασικόν χφ· τής έπιτομής ταυτης, ό ναϋοαααδ £Γ. 981, είναι του ιγ# ή 
του ιδ'αΐώνος*, άνήκει δηλαδή είς τήν έποχήν κατά τήν δποίαν ήκμασεν δ 
ποιητής. 
Ή έμμετρος αυτή παράφρασις και άπό ερμηνευτικήν και από κριτικήν 

— αποτελούσα έμμεσον παράδοσιν — άποψιν έχει τήν αξίαν της. Δεικνύει 
τήν διάδοσιν τής « Άλεξιάδος » δόο αΙώνας μετά τήν συνθεσίν της, αλλά 
καί τό ενδιαφέρον των Βυζαντινών διά τό δπλον, ή χρήσις του όποιου είς 
τον χώρον τής Ανατολής ύπήρξεν εύρεΐα8. 

1. Περί τής έπιτομής τής «Άλεξιάδος» βλ. ΙοΠ>, ενθ* άνωτ., σσ. ΟΙ,ΧΧΙ- 
οχ,χχν. 

2. 1.6 Π), αυτόθι, σ. ΟΙ,ΧΧΙΙ. 
3. Πρβλ. Π. Καλομενοπούλου. ένθ’ άνωτ., σσ. 186 -137. Είς.τά κείμενα 

ή λέξις άπαντ$ υπό τούς τόπους: τζάγγρα (Αλέξιός, X, 8, 6, Καντακουξηνός, 1, 
174,& Βοππ, #1ωάννης Κανανός, 461,1.6 Βοηπ), χζάγκρα {Έρμονιαχάς, V, 234 χέξ. 
Ρ&δδϊηι, Σφραντζής, σσ. 141,4, 162,8 Ραραάοροαίοε, Έμμ. Γεωργιλλας, Τστοριχή 
έξήγησις περί Βελισαρίου έν 6. τν & £ η β γ, Οαηηϊηα. £πιεεα ιηεάη βενί, Ήρδίαε 
1874, σ. 326,187), τζάγρα (Στρατηγικόν Κβκαυμένου, οθ', σ. 30,98 νναεείΐΐΐντεΐιγ- 
ΙεηιβΙεά!;, Χρον. Μορέως, στ. 864, 1482, 7070* πρβλ. Ιο ίιιι δοΐιιηίΐΐ, ΤΙιε 
ΟΙίΓοηϊοΙε οί Μοτεα..·, Ι,οηάοη 1904, σ. 620α Ιηάεχ, Δούκας, XXIV, η όπου 
βλ. σημ. V. Οτεοα, σσ. 194 -196), τσάγγρα (Διήγησις παιδιόφραστος τΔν τετραπό¬ 
δων ζώων, έν 6. Τν&£ηεΓ, ένθ* άνωτ., σ. 162,614), ζάγγρα (Ν. Χωνιάτης, σ. 174, 
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ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 

"Αλεξίας X, 8, 6 (Β. Ι/βίβ, 

Απηε Οοηιηέηε ΑΙεχίαάε τ. II, Ρα- 

Π5 1943, σσ. 217-218). 

Τείνεται δέ ονχΐ τής μέν δεξιάς έλ* 
κούσης την νευράν, τής δέ λαιάς άν· 
Θελκούσης τό τόξον, άλλα δει τον δια- 
τείνοντα τά ίργανον τοντί τό πολεμι¬ 
κόν καί εκηβολώτατον, ώς Λν τις εϊ- 
λοι, ύπτιον κείμενον έκάτερον μέν 
των ποδών ένερεϊσαι τοϊς ήμικυκλίοις 
τον τόξου, άμφοτέραις δέ ταΐς χερσί 
τήν νευράν μάλα γενναίως άνθελ- 
κύσαι, ΤΗς κατά τό μέσον αωλήν 

Έρμονιακου, Ίλιάδος ^αψφδίαι 
χδ\ V, 237-313 (έ Ι,ε^Γηηά, 

Ι*β £ΐιβπ*6 <1ε Τιτοίε..., Ρβήδ 1890, 

σσ. 86 - 90). 

289-290. Καί τό δργανον γάρ θέτουν 
ύπτιον ώς &ν τις εΐπη. 

266. τήν νευράν μάλα γενναίως. 

χριτ. ΰπόμν. Βοηη ). Οί φέροντβς τό δπλον στρατιώται εκαλούντο τζαγρατόροι (Δον- 
χας, XXXIX, 8. Χρον. Μορέως «τους τζαγρατόρους», στ. 1413, 1747)81. 6045, 
7153...), τζαγκράτορες ( Σφραντζής, σ. 182,19 Ραραά., σ. 243,6 Βοηη « τζαγχρατό- 
ρων», Χωνιάτης, σ. 104,16 « ζαγκράτορσι»), τζαγροτοξόται (Χωνιάτης, σ. 714,». 
721,»). Παρά Δοΰχρ άπαντρ δ τύπος τζαγρότης αντί τού τζαγρατόρος (βλ. πίνακα 
έχδ. V. Ογοοιι, σ. 452α). Ό Παχνμέρης όμιλεϊ περί «στρατοπεδάρχου τών τζαγ- 
χρατόρων» (II, 414,1 Βοηη). Οί φέροντβς σχουτάριον καί τσάγγραν εκαλούντο 
σκονταροτζαγρατόροι (Χρον. Μορέως, στ. 2809), οί δέ κατασχευασταί του δπλου 
τσαγγραδες (Διήγησις παιδιόφρ. σ. 162,6»). Ό Δούκας παραδίδει τούς τύπους: 
τζαγρόβελος ( VII, 3), τζαγροβολικάς είς τήν φράσιν « διά τζαγροβολικων βελών » 
( XXXVIII, 3), τζαγροβόλισμα (XXVII, 4), Διά τόν σχηματιομόν τής λ, τζαγρο- 
βολιχάς πρβλ. πετροβολικός (Πολύβιος, V, 99, 7, βορΗοοΙεβ Ιν λ.), τοξοβολικός 
(Δούκας, XI/, 4 ). Πολλάς δυσχερβίας παρουσιάζει ή ερμηνεία τής λ. τζαγροβάλος, 
ή δποία άπαντφ άπαξ εις τό κατωτέρω χωρίον τού Δούκα: «Τότε ήχησάντων των 
όργάνιον καί των κλιμάκων τεθέντων, — τΐ ^αρ είχον πράξαι πεντακόσιοι ή χίλιοι ή δισχίλιοι 
δνδρες έν χοσαύτη τιόλει; μόλις γάρ έν δέκα προμαχωσιν είς τζαγροβόλος ϊστατο. — έπιβάν· 
τβς...» (XXIX, 5). Καί δ μέν V. Ογοοιι έθεώρησε τόν τζαγροβάλον ταυτόσημον 
τής τζάγρας (σσ. 248. 452α), αλλά τόσον ή παλαιά Ιταλική δσον καί ή λατινική 
μετάφρασις άπέδωχαν άντιοτοίχως: «...αρεη& ο5ε Ηανεαηο άα ροηετε αηο δείε- 
δίπετο ρετ άεείηα άε ηιετίϊ» (σ. 451 Βοηη), « οαιη νιχ ηηαβ 8α£ϋΙαηη8 ίη άε· 
οεηι ίηιτίΐΗ» αάεεεεί» (σ. 200 Βοηη). Ή Ιρμηνεία αύτή, μολονότι ανάλογοι σχη¬ 
ματισμοί λέξεων ώς δορυβόλος, λιθοβόλος, πετροβόλος (βλ. Ι,ίάάεΙΙ·8εοΙί-Ιοηεε 
έν λ. Πρβλ. Α. Όαίη, Ι,εοηΐβ VI δαρίεη(Ϊ8, ΡΓοϋΙεχηαΐα.... Ραπε 1935, X, 6, 
10, 12) δΰνανται νά σημαίνουν τά έξαχοντίζον μηχάνημα, είναι ή πιδανωτέρα, συνά¬ 
γεται δέ χαί έχ τής έννοίας τού χωρίου, όπου γίνεται λόγος περί άμυντόρων καί ούχί 
περί μηχανών. 
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έστι... 9Εν τούτω τοίννν χά βέλη 
χιφέμενα βραχύτατα μέν τφ μή· 

χει, παχύτατα δε καί πρόσθεν Αξιό- 

μαχον βάρος σιδήρου λαμβάνοντα. 

Καϊ τη αψίαει τής νενράς μετά σφο· 
δρότητος καί ήύμης άπάσης άφιεί- 
σης τά βέλεμνα οϋ Αν τύχη έπεισ· 

πεσύντα ονχ είς χοϋμπαλιν άπο- 

πίπτεί, άλλα καϊ Ασπίδα διέχρησε 
καί Φώρακα βαρνσίδηρον διατεμόν- 

τα έκεϊθεν διά θατέρον μέρους έξεπε- 

τ άσθη. 

Οδτως έστί σφοδρά καϊ Ακατά¬ 

σχετος ή άφεσις τ&ν τοιούτων βελών. 

Το μέν ούν τής τζάγγρας πράγμα 
τοιοϋτόν έατιν ως όντως δαιμονών. - . 

[Επιτομή· Τδ μένχοι τής τζάγ· 
Υρας βλήμα δνχως τοιοϋτόν έατιν 
ως δαιμδνιον1 2 ]. 

Ό δέ πειρασΦεϊς τής λέκ τούτον 
πληγής ΑΦλιώτατος Αναιοβήτεος Α* ; 

πσ&νήσκων καί μηδέ τής πληγής, 
όπόση τις έατιν, αισθανόμενος. 

279-282. άποτίθονται γάρ βέλη 
μέσον τής σωλήνης ταντης 
έν τω μήκει βραχντάτω 
και μεστότερα γάρ πλέον. . . 

285-288. Καί τά ξίφη των αιδήρων 

εχουαι κατά τό πρέπον 
Αξιόμαχα πολέμου. 

291-806- καί μετά τίνος σκανδάλου 
μετά ρώμης αφοδροτάτης 
καϊ τά βέλεμνα εκπέμπει, 
καί πεσόντα δπον τύχη 
ούκ εις τονμπαλιν έκπίπτει, 
άλλ'άαπίδα περονίζεί 

εΐ δ3 εις θώρακαν έμτίέαη 
βαρνσίδηρον γάρ λέγω, 

ή περνφ τούτον ομοίως, 

ή συντρίβεται το βέλος 

Από τής σφόδράς τε ρύμης 
(οϋτέος γάρ πέτα σφοδρώξ γαρ 
Ακατάσχετος γάρ τούτου 
ή φορά) τά τής τοξίας. 

307-308; Τά μεν βέλος γάρ τήςτζάγκρας 
δάίμονίον έατιν ούτως *. 

309-313.. δέ πειραρθβϊς έκ τούτον 
τρώαιν γάρ έν τόπω πού 'γε 
Αβλιώτάτοςύπάρχεί, ' 

δ δέ τόπφ θανάαίμφ 
Αναιαθήτως Αποθνήσκει. 

ΔΗ ΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 

1. Παρά Ι,εΠν ο. 217 κριχ. ύπόμν. 
2. Ό Οοΐ^Γιη. 316: δντως (Ι,βΒΓαικΙ, σ. 89, κριτ. ΰηόμν.). 



ΙΩΣΗΦ ΤΟΥ ΒΡΥΕΝΝΙΟΥ 
ΜΕΤΑ ΤΙΝΟΣ ΙΣΜΑΗΛΙΤΟΥ ΔΙΑΛΕΞΙΣ 

Α' ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

X. *0 * Ιωσήφ Βρυέννιος καί τό ίργον του. 

Ή εξαίρετος μελέτη του καθηγητοΰ Ν. Β. Τωμαδάκη1 * 3, συμπληρω- 

θεΐσα άλλωστε μετά ταΰτα ΰπδ τοΰ Ιδίου καί άλλων βίδιχων *, μάς άπαλ- 

λάσσει από κάθε ένασχόλησιν περί τήν προσωπικότητα και τό εργον του 
μεγάλου έκείνου βυζαντινοί θεολόγου και πατρός τής Όρθοδόξου Ανα¬ 

τολικής Εκκλησίας, “Ιωσήφ Βρυεννίου, του μονάχου χαΐ διδασκάλου 
(±1340-1430). 

Ή παρούσα Μετά τίνος9Ισμαηλίταν Διάλεξις ουδέποτε άπησχόλησε τούς 
είδικοής. Ή ένασχόλησις του Βρυεννίου περί τό πρόβλημα των δογματικών 
διαφορών μεταξύ Ανατολικής καί Δυτικής Εκκλησίας καί ή άχάματος δρα- 

στηριότης του Ιν τή διαποιμάνσει του χειμαζομένου δρθοδόξου άνατολιχοΰ 
ποιμνίου έστρεψαν, ώς τούτο ήτο φυσικόν, τήν προσοχήν των εκδοτών καί 
μελετητών τού διδασκάλου καί ποιμένος προς τά ?ργα του τά άναφερόμενα 
εις τά προβλήματα αυτά. Έν τοΰτοις, τό παρόν σύγγραμμα δεν στερείται 
σημασίας, τόσον διά τήν μελέτην τής προσωπικότητας καί τής θεολογικής 
καταρτίσεως τού Ιωσήφ, δσον καί διά τήν σπουδήν τής τεταραγμένης επο¬ 

χής του. Προς τούτοις, ή δημοσίευσις τής Διαλέξεως προσθέτει εν ακόμη 
άξιόλογον εργον είς τήν μακράν καί πλουσίαν βυζαντινήν καί μεταβυζαντι¬ 

νήν γραμματείαν τήν άναφερομένην είς τόν μωαμεθανισμόν. 

1. Μ. Β. Τωμαδάχη, Ό Ιωσήφ Βρυέννιος και ή Κρήτη κατά τό 1400. Με¬ 
λέτη φιλολογική καί Ιστορική, ΆΟήναι 1947, ΙνΦα καί πλήρης ή μέχρι του 1947 
περί τοΰ Ιωσήφ Βρυεννίου βιβλιογραφία. Καί μετά ταΰτα: Σύλλαβος Βυζαντινών 
μελετών χαί κειμένων, έν Άθήναις 1961, σσ. 489-611: 'Ιωοήφ Βρυέννιος. Βλέπε 
τοΰ αύτοΰ καί τό άρΰρον Ί.Β. τής ΘΗΕ Γ' (1968), στ. 1049-1050. 

3. Κ. -Ι· Ι^οεπετΙζ, Ροογ Ια εΙπΌΟοΙοςίε άεε οεοντεε άε ]. Βτ^εηοίοδ, 
Κ6β 7 ( 1949), 13-33. Ν. Β. Τωμαδάχη, Ιωσήφ Βρυεννίου ανέκδοτα χρητιχά 
δργα, ΕΕΒ2 Ιθ' (1949), 130-154. Τοΰ αύτοΰ, Μελετήματα περί Ιωσήφ Βρυεν¬ 
νίου· αύτόθι Κθ' ( 1959), 1-33. Τοΰ αύτοΰ, Άγιορειτικοι κώδικες Ιργων Ιω¬ 
σήφ Βρυεννίου, αύτόΰι ΛΒ' (1963), 26 - 39. 



142 Αστεριού Αργυρίου 

II. "27 χειρόγραφος ηαράδοσις. 

Ή έχδοσις γίνεται έπΐ τή βάσει των τριών διασωθένχων χειρογράφων 
κωδίκων των περιλαμβανόντων τό εν λόγφέργον : του κωδικός ναΙΚοεΙΙαηυε 
27 (Β 128), φφ. 142α- 15.6α, του κωδικός 49, φφ. 62α-79α, τής συλλο¬ 
γής Α. Κολυβά και του κωδικός ΥΙΕ' (εΐς τό τέλος) τής βιβλιοθήκης τής 
έν Πάτμφ—ΙεράςΜονής Αγίου Τωάννου του Θεολόγου, ΕΙς τό κριτικόν 
υπόμνημα σημειοϋμεν αυτούς διά των γραμμάτων Β ( = Βαλλικελλανός), 
Κ ( = Κολυβά) και Π ( — Πάτμου). 

Ό κώδιξ 27 τής Βαλλικελλάνής Βιβλιοθήκης (Ρώμη) είναι του ιε' 
αϊώνος χαρτφος, σχήματος 223 X 149, σΰγκειται δ9 ?ξ 184 φύλλων περιε- 

χόντων ?ργα του “Ιωσήφ Βρυεννίου (φφ. 1-174α ) και άλλα τινά. Ή 
γραφή είναι ευανάγνωστος και επιμεμελημένη. Εις τό φύλλον 173 άναγινώ- 
σκομεν\«ό γράψας τοντονί τον καθ* ημών ψόγον1 2 3Ιωάννης είμΐ ϊερενς χιονοηλ 
( —Χιονόπουλος), πλήν εΐ και έγραψα, άλλ* ήκιστα τζασι τούτοις τοΐς ώδε 
εγκειμένοις ρήμασιν ώτα τάμα κλίνω» Κ 

Ό κώδιξ 49 τής συλλογής Α. Κολυβά (Άθήναι), άνήχων σήμερον εΐς 
τήν μεταξύ των κληρονόμων του φιλομαθούς άνδρός κυρίαν Βασιλειάδου*, 

είναι έπίσης χαρτφος, σχήματος 116 X 110, Ιξ 92 φύλλων συγκείμενος. ΕΙς 
τό φΰλλον 74ά ευρηται σχέδιον και ήσημείωσις; «1750. * Ιανουάριου 13. 
*Εγράφη τό παρόν διά χειράς Χριστονδια καί οΐ άναγινώσκοντες συγγνώμην 
δώτε των πολλών σφαλμάτων μου». Περιέχει τήν τον αδελφού *Ριχάρδου 
Κατά ταυ νόμου των Σαρρακηνών *Εκθεσιν (φφ. 6α-61β), τήν τον Βρυεν- 

νίου Μετά τίνος 9Ισμαηλίταν Διάλεξιν (φφ. 62α-79α) καί μίαν >Εκ τής Βί¬ 

βλου * Ορθόδοξον ομολογίαν πίστεως (φφ. 79β*84β). Τα φύλλα 1-5 καί 
85 - 92 είναι άγραφα ®. 

Ό κώδιξ ΥΙΕ* τής Πατμιακής Βιβλιοθήκης, «Ιν σχήματι τετάρτφ, Ικ 
φύλλων 72 συγκείμενος, είναι γεγραμμένος κατά τήν ιη' άρχομένην Ικατον- 

ταετηρίδα ». Περιέχει τό αύτό μετά του κωδικός Α. Κολυβά ίργον του δο- 

μενικανοϋ Ριχάρδου, είς δέ τό τέλος τήν Διάλεξιν του Βρυεννίου4. 
Έκ των τριών κωδίκων δ Βαλλικελλανός παρουσιάζει τά δλιγώτερα 

1. Ε. Ματίΐαί, Οαΐαίοςο άί ΜαηοεοπΙΙΐ ετεα εεϊβίεηΐϊ ηεΐΐε ΒίβΗοΐεοΙιβ 
ίΙ&Ηαηε, τόμ. II, σσ. 43 - 45, Μΐΐαηο 1903. 

2. "Εκφράζω χαί από της θβσβως ταύτης τάς θβρμάς μου εύχαριστίας πρός τήν 
κυρίαν Βασιλειάδου, τόν καθηγούμενον τής Ιβράς Μονής * Αγίου "Ιωάννον τοΟ Θεο¬ 
λόγον και τήν διβύθυνσιν τής Βαλλικελλανής Βιβλιοθήκης διά τήν προθυμίαν μέ 
την όποίαν εδέχθησαν νά μοι βοηθήσουν πρός άπόκτησιν το9 κειμένου. 

3. Νέος Έλληνομνήμων ΙΒ' (1915), 365. 
4. I. Ζακκελίωνος, Πατμιακή Βιβλιοθήκη ήτοι Αναγραφή την... τεθησαν- 

ρισμένων χειρογράφων τευχών, Άθήναι 1890, σσ. 184 -188. 
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δρθογραφικά καί άλλα σφάλματα. Επίσης, ενφ είς τους δύο άλλους κώδι¬ 

κας τά διαλεγόμεναπρόσωπα σημειοΰνταιαπλώς διάτων δνομάτων: Όρθό· 

δοξος - Ίσμαηλίτης, είς ιόν Βαλλικελλανόν άναγινώσκομεν: βΙσμαήλ —Ιω¬ 

σήφ - “Απιστος - Όρθόδοξος - Ασεβής - Εύσεβής - Πλάνος - Β Αληθής- 

ΒΑχαιμενίδης - Χριστιανός - Ταλασιμάνης - Μοναχός - Καρμιανός - Βρνέν- 

νιος. 'Ο κύκλος των δνομάτων αυτών, τόν όποιον καί διατηρούμεν είς τό 
εκδιδόμενον κείμενον, επαναλαμβάνεται δεκατετράκις1! είναι δ’ ευνόητου δτι 
πρόκειται περί των αυτών πάντοτε δύο προσώπων. Έπί πλέον! μόνος 6 

Βαλλικελλανός κώδιξ περιέχει ολόκληρον τό κείμενον. Έκ των δύο άλλων 
κωδίκων παραλείπονται οί στίχοι 86-228 καί 361-442! ενφ οί στίχοι 
271 -317 εΰρίσκονται μεταξύ των 228 καί 317. Πρέπει λοιπόν νά υποτεθή 
ή δτι οί δύο κώδικες άντεγράφησαν εξ άλλου παλαιοτέρου, εκ τού όποιου 
φύλλα μέν τινα είχον έκπέσει, άλλα δ* εΐχον αλλάξει θέσιν, ή δτι 6 Χριστού- 

δια άντέγραψε τον κώδικα Κολυβά έκ τού Πατμιαχου Κωδικός2. Άπό άπό- 

ψεως αισθητικής 6 κώδιξ Κολυβά είναι ό καλλιτεχνικότερος. 

Δεδομένου δη δ Βαλλικελλανός κώδιξ είναι ό άρχαιότερος, δ πληρέστε¬ 

ρος και δ άρτιώτερος Ιξ άπόψεως γλωσσικής, έλήφθη ύφ* ήμών ώς βάσις 
εις πλειστα οσα δύσκολα σημεία. Έν τή έκδόσει τοϋ κειμένου σεβόμεθα 
απολύτως τήν λεκτικήν αύιοΰ μορφήν, προβαίνομεν δμως, άφ“ Ινός μέν είς 
σιωπηρόν διόρθωσιν τών δρθογραφίκών σφαλμάτων, άφ* ετέρου δ* είς 
τήν άποκατάστασιν ομαλής στίξεως3. Επίσης προβαίνομεν είς διαίρεσιν 
του δλόυ κειμένου είς Ινότητας και παραγράφους. 

III. "0 χρόνος συγγραφής. 

Ή παρούσα Διάλεξις είναι έργον λογοτεχνικόν καί ούχι Ιστορικόν- 

Επομένως δεν θά έπρεπε νά άναζητήσωμεν τόν χρόνον διεξαγωγής αυτής, 
τουλάχιστον υπό τήν παρούσαν μορφήν 4, άλλά τόν χρόνον συγγραφής Έπ* 

1. Τούτο ασφαλώς ώδήγησε τόν Ε. Μ β γ ί ί η ί (ένθ* άνωτ.) νά γράψη : « Βία- 
Ιοχΐ ρετεοηαε: Ισμαήλ, Ιωσήφ, άπιστος, ορθόδοξος, ασεβής, εύσεβής, πλάνος, 
άληφής, Άχαιμενίδης, Χριστιανός, Ταλασιμάνης, Καρμιανός, μοναχός», τόν όποιον 
καί έπανέλαβεν ό Ν. Τωμαδάκης (Ιωσήφ Βρυέννιος..., σ. 46). Επίσης εσφαλ¬ 
μένος αναγράφεται και είς τά δύο άνωτέρω έργα δτι ή Διάλεξις περιέχεται μεταξύ 
τών φφ. 142α - 146α τού Βαλλικελλανοΰ κωδικός. 

2. Δυστυχώς άγνοούμεν τήν σελίδωσιν τού Πατμιακού κωδικός τού δπσίου τό 
κείμενον μάς άπεστάλη δακτυλογραφημένου. Ίσως ή εκπτωσις καί άνάμειξις τών φόλ- 
λων έγένετο έν τ$ χώδικι τούτφ. Πάντως δ Πατμιακός κώδιξ 6έν φαίνεται νά έχη 
αντιγραφή έκ τού Βαλλικελλανοΰ. 

3. Τό τελευταΐον τοΰτο μετά πολλής δυσκολίας, διότι ή αυθαίρετος στίξις δια¬ 
στρέφει σνχνάκις τό νόημα. 

4. *Οτι δ Βρυέννιος είχε τήν εύκαιρίαν νά συζητήση μετά μωαμεθανών έν 
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αυτοί τό κείμενον ουδεμίαν παρέχει ακριβή πληροφορίαν, άγνοουμεν δέ εάν 
δ Βρυέννιος ή άλλος τις ώμίλησάν ποτέ περί του χρόνου συγγραφής του 
διαλόγου. Παρά ταυτα, πληροφορίαι τινές του κειμένου επιτρέπουν την δια· 
τόπωσιν τής δποθέσεως δτι ή Διάλεξις συνεγράφη Ιν Κωνσταντινουπόλει 
κατά τά τελευταία Ιτη τής ζωής του συγγραφέως *, οτε ουτος διέμεΐνεν εϊς 
τήν Μονήν του Χαρσιανίτου ή αλλαχού καί είχεν αποκτήσει φήμην σοφοί 
διδασκάλου *. 

IV* Τό τζεβίεχόμενόν. 

Εϊς σχετικώς βραχεΐαν άλλ* ώραιοτάτην εισαγωγήν (§ 1-2 στ, 1*27), 

άφ’ Ινός μέν τίθενται οϊ ψυχολογικοί δροι διεξαγωγής τής Διαλέξεως (§ 1 

στ. 3-11), άφ" έτέρου δέ γίνεται ή παρουσίασις των προσώπων καί του 
θέματος αυτής (§ 2 στ. 12-27)· Διά τήν ομαλήν και καρποφόρου διεξα¬ 

γωγήν της άπαιτοΐνται ειλικρινής διάθεσις, υπομονή, σΰνεσις καί συμπά¬ 

θεια, άρεταί διά των οποίων κοσμούνται οί δυο συνομιληταί, ό έκ Λαοδι* 

κείας "Ισμαήλ, τήν πίστιν Εσμαηλίτης (= μωαμεθανός), τό δέ Ιπάγγελμα 
ταλισμάνης ( = διδάσκαλος, ίεροκήρυξ), δ χριστιανός, γέρων, σοφός, προ¬ 

σηνής, ευπρόσιτος καί εμπνέων εμπιστοσύνην. Τό θέμα δέ άναφέρεται εις 

τό περιεχόμενον τής πίστεως των χριστιανών. ^ 

Τό κύριον μέρος τής Διαλέξεως δΰναται να διαιρεθή εϊς τρεις μεγάλας 
Ινότητας. Εϊς τήν πρώτην (§3-27 στ. 28-287) εξετάζονται τό πρόβλημα 
τής Ιλεύσεως του Χριστοί εϊς τόν κόσμον καί τό μυστήριον τής σαρκώσεως' 
εϊς τήν δευτέραν (§ 28-70 στ. 288-789) ή συζήτησις στρέφεται περί τό 
άπολυτρωτικόν εργον τοί σαρκωθέντος Λόγου καί περί τήν κρίσιν* ή τρίτη 
ένότης (§ 71 -80 στ. 790-911) αποτελεί έκθεσιν τοί τριαδικοί δόγματος. 

Εϊς μίαν πρώτην σειράν ερωταποκρίσεων ερευνάται τό πρόβλημα τής 
έλεύσεως του Χριστοί. Ποιος δ σκοπός τής Ιλεύσεώς του εϊς τόν κόσμον 
(§ 3 στ. 28-32)* διατί τό έργον τής λυτρώσεως καί άποκαταστάσεως τοί 
άνθρωπίνου γένους δεν Ιπετελέσθη δι’ άλλου τρόπου (διά τής άποστολής 
ενός προφήτου ή ένός άγγέλου ή διά μόνου τοί θείου προστάγματος (§ 4 * 6 

στ. 33-5δ)' διατί δ Χριστός παρουσιάσθη εϊς τόν κόσμον υπό τήν μορφήν 

Κωνσταντινουπόλει και αλλαχού, τούτο δέν είναι άπίθανον. "Οτι δμως ή παρούσα 
Διάλεξις διεξήχθη ΰπό τήν μορφήν ύφ* ήν γνωρίζομεν αΰτήν, τούτο είναι μάλλον 
άπίΦανον (βλ. καί κατωτέρω, σσ. 163 -167 ). 

1. Βλ. κυρίως τήν εισαγωγήν ένθα δ χριστιανός συνομιλητής παρουσιάζεται ώς 
διδάσκαλος σοφός, συνετός, άγχίνους καί εύπρόσιτος, «μέσψ τήνδε πάλιν οΐχ&ν, ϊνα 
τιάσι τοΐς πννθάνεσθαι θέλονσιν Ετοιμος $) πράς άπόκρισιν». 

2. Βλ. Ν. Β. Τωμαδάκη, Ινθ·* άνωτ·, σ. 32. 

1 - 7 -1967 
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ήν γνωρίζομεν καί οΰχΐ υπό άλλην μορφήν (άγγελον, άνθρώπου, θεού, ψυ¬ 

χής νοεράς μόνον, άλλης ουσίας) (§ 7-12 στ. 56-97)* διατί ένεφανίσθη 
βϊς τούς Ιουδαίους μόνον καί διατί «μή ηάντας άρδην διέσωσε τούς άνθρώ* 

πονς» (§ 13-14 στ. 98-110). 

Έν συνεχείς (§ 15-25 στ. 111-259) έξετάζεται το μυστήριον τής 
σαρκώσεως του θείου Λόγου, κεφάλαιον τής χριστιανικής πίστεως άκατάλη- 

πτον και έντελώς άπαράδεκτον διά τον μωαμεθανισμόν- Είς τάς έρωτήσεις 
τοϋ Ισμαήλ δ Βρυέννιος άπαντά- Τδ μυστήριον τής σαρκώσεως είναι «ύπβρ 
κατάληψιν» άνθρωπίνην, αποτελεί δε κεφάλαιον πίστεως μόνον (§ 15-16 

στ. 111-148). Ή άποδοχή έκ μέρους του άνθρώπου μόνον των ύπδ του 
νοός του καταληπτών δντων ή γεγονότων θά Ισήμαινε δι* αυτόν τήν άρνη- 

σιν παντός πνευματικού δντος κα'ι δή αυτού τού Θεού (§17 στ. 149-165). 

Ό Χριστός ένεδΰσατο τήν άνθρωπίνην φυσιν, διότι έπρεπε νά την άποκα- 

ταστήση καί διότι ή φΰσις του άνθρώπου, δντος λογικού, είναι ή τιμιω- 

τέρα έξ δλων των χτισμάτων (§ 18 στ. 166-186). Ή Ινανθρώπησις είναι 
εργον τού Παντοδυνάμου Λόγου τού Θεού, δπως άκριβώς καί ή έκ τού πη¬ 

λού δημιουργία τού άνθρώπου (§ 19-21 στ. 187-227). Ή άειπαρθενία 
τής μητρός τού "Ιησού είναι επίσης εργον τής θείας ενεργείας, ώς και λο¬ 

γική συνέπεια τής έλλείψεως σαρκικής ήδονής κατά τήν άνευ σπέρματος άν- 

δρός σύλληψιν τού "Ιησού (§ 22-24 στ. 228-253). Ό Ισμαήλ ομολογεί 
δτι ουδέποτε ήκουσεν άπαντήσεις τόσον σαφείς (§ 25 στ. 254 - 259). 

Ό διάλογος στρέφεται μετά ταΰτα (§ 26-27 στ. 260-287) περί τήν 
Ιξέτασιν άλλων παρεμφερών προβλημάτων. Ό "Ισμαήλ έρωτά διατί δ Θεός 
δέν Ιδέχθη τήν μετάνοιαν τού "Αδάμ και διατί δ Χριστός δεν ήλθεν είς τόν 
κόσμον ένωρίτερον. "Ο "Ιωσήφ άπαντά άναπτυσσων τήν χριστιανικήν διδα¬ 

σκαλίαν περί μετανοίας και συνχωρήσεως (§26 στ. 260-278) ώς και τήν 
περί κατάλληλότητος τού χρόνου τής έλεΰσεως τού Χριστού (§27 στ. 

279 - 287). 

Ενταύθα οί δυο συνομιληταί εισέρχονται είς τήν εξέτασιν τού απολυ¬ 

τρωτικού έργου τού Χριστού (§28-41 στ. 288-437). Διά τής έλεΰσεώς 
του είς τόν κόσμον δ Χριστός κατήργησε τήν άπανταχοΰ τής γης είόωλολα- 

τρίαν καί έπανήγαγε τούς πάντας είς τήν πίστιν τού ενός Θεού (§ 28 στ. 

288-296). Τόσον οί διώκται τής "Εκκλησίας, δσον καί τό κακόν ύφίσταν· 

ται είσέτι, «ϊνα οί δόκιμοι φαίνωνται» (§29 στ. 297-308). "Επειδή δέ δ 
ταλισμάνης άμφισβητεΐ τήν διά τής άναστάσεως τού Χριστού κατάργησιν 
τού θανάτου, δ μοναχός άναπτόσσει είς αυτόν τήν χριστιανικήν έννοιαν τής 
τοιαΰτης καταργήσεως, άναφερόμενος είς ιά πλέον συγκεκριμένα παραδεί¬ 

γματα (§ 30 - 31 στ. 309 - 333 )* άλλωστε ή από τοΰδε άνάστασις των δικαίων 
θά συνετέλει είς άπώλειαν έλπίδος έναντι τής τελικής άναστάσεως και κρί- 
σεως (§ 32 στ. 334 - 339). "Ο Χριστός έβεβαίωσβ τήν άνάστασίν του διά 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ ΣΠΟΥΔΟΝ Έτος ΛΕ* 10 
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της έμφανίσεώς του καί συναναστροφής μετά χών πιστών (§ 33 στ. 

340-350), έάν δέ δεν Ιξακολουθή και σήμερον νά Ιμφανίζηται «τοΐς πάσι 

παντοίως», τούτο συμβαίνει διότι είναι Θεός αόρατος κα'ι αναλλοίωτος 
(§ 34-35 στ. 351 -372), επετέλεσεν δμως καί επιτελει διά των πιστών αύ- 

τοΰ θαύματα τά όποια άκριβώς πιστοποιούν την δυναμίν του καί τήν άνά- 

στασίν του (§36 στ, 373-382). "Οντως οΐ πιστοί του Χρίστου δούλοι 
συνεχίζουν τό απολυτρωτικόν αυτού ?ργον διά των « διατάξεων *, « τερατουρ* 

γιων» καί των «διδασκαλιών» των (§ 37 στ. 382-397)’ §ν τούτοις ό 
Θεός ούδεμίαν χρησιμοποιεί βίαν κατά τήν έπιτέλεσιν του σχεδίου τής άπο* 

λυτρώσεως του άνθρωπίνου γένους. Έάν ή άνάστασις ιών δικαίων έπρα- 

γματοποιεΐτο άμα τφ θανάτφ ενός έκάστου έξ αυτών, τοΰτο θά ήτο άπρεπες 
καί άδικον καί θά έπέφερε μεγάλην σΰγχυσιν εΐς τάς μεταξύ των ανθρώπων 
σχέσεις (§ 38*39 στ. 398-425)' χάριν τής αΙωνίου αυτών άποκαταστά- 

σεως καί σωτηρίας οΐ δίκαιοι καί αποθνήσκουν τον φυσικόν θάνατον καί 
θλίψεις βαρείας ΰπομένουν (§ 40-41 στ. 426-437). 

Μία Ιρώτησις του Ισμαήλ οδηγεί τούς δΰο συνομιλητάς εΐς τήν Ιξέ- 

τασιν προβλημάτων Ικ τών πλέον φλεγόντων καί κατατυραννοΰντων τήν 
συνείδησίν τών ανθρώπων τής εποχής: Διατί έπέτρεψεν δ Θεός τήν έλευσιν 
τον Μωάμεθ, δ όποιος «σχεδόν άνέτρεψε τήν πίστιν» τών χριστιανών. Ή 
άπάντησις του Βρυεννίου είναι τόσον κατηγορηματική δσον καί γνωστή : Ό 
Μωάμεθ είναι δ Πρόδρομος του Αντίχριστου, ή δέ έμφάνισις καί δράσις 
του ώς προφήτου σημαίνουν δτι ή έλευσις τοϋ “Αντίχριστου έπίκειται. Έξ 
άλλου δ Ισχυρισμός δτι δ Μωάμεθ «άνέτρεψε τήν πίστιν» τών χριστιανών 
δεν είναι δρθός, εφ* δσον «τρία μόνον έθνη, άλογίφ σνζώντα καί πρότεραν, 

κατά κράτος έκεΐνφ δεδούλωται». Θά φθαρούν δμως καί αυτά ώς καί πάν 
τες οΐ άντάρται τής πίστεως ( § 42*43 στ. 438*451). Ό Ισμαήλ έρωτφ 
καί πάλιν: Διατί μόνον τό γένος τών Ρωμαίων ΰφίσταται τοσαΰτην συμφο¬ 

ράν, Ιάν δχι διότι άπεμακρυνθη άπό τού Θεού; “Απαντών δ Βρυέννιος άνα- 

ςρέρει κατ* αρχήν δΰο προσφιλείς εΐς τούς βυζαντινούς ερμηνείας, μίαν ιστο¬ 

ρικήν («μέσην έλαχε χώραν») καί μίαν θεολογικήν («φθονονμένην τιρός τών 
δαιμόνων πίστιν έκτήσατο»)· Εισέρχεται δμως αμέσως εΐς τήν έξέταριν τής 
Ιστορίας τών προγενεστέρων Ιθνών, πόλεων καί ισχυρών άνδρών, διά νά 
συμπεράνη δτι τίποτε δεν παραμένει μόνιμον καί άναλλοίωτον εΐς τον κό¬ 

σμον. Έξ άλλου ή τύχη τού γένους τών Ρωμαίων είναι καλυτέρα, καθ’ δσον 
τούτο ύπέστη «διασποράν» μόνον καί ούχί «πανωλεθρίαν» καθολικήν, ώς τά 
πρότερον ύπάρξαντα καί εύημερήσαντα ίθνη (§44 στ. 452*474). Ό τα- 

λισμάνης Ιπανέρχεται εΐς τήν θεολογικήν έρμηνείαν καί ζητεί Ιπεξηγήσεις* 

Ουτω μανθάνει δτι «ίοικβ τοϋτο τό γένος (~ τό τών Ρωμαίων, τών βυζαν* 

τινών) δένδρφ μεγάλφ καί ύφηλω, ποικίλοις μέν άνθεσι κομώντι καί παν- 

τοίοις καρπό ΐς βρίθοντι, ΰπδ δέ πάντων Θηρίων της γής καί πετεινών τοϋ 
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ούρανοϋ διά ταντα ηολεμονμένω» (§45 στ. 475-483). Τό γεγονός §τι χό 

γένος των μωαμεθανών εύπραγεΐ και εύημερεΐ, Ινφ τό γένος των δρθοθό- 

ξων κακοπάθει, κατ* ούδένα τρόπον άποδεικνύει άνωτερότητα της μωαμε¬ 

θανικής πίστεως έναντι τής χριστιανικής. Ή υλική ευπραγία καί ή κοινω¬ 

νική ευημερία αμαρτίας μόνον πρόξενοι γίνονται, δ δέ Θεός άρέσκεται είς 

μόνας τάς άρετάς' ούτε πάλιν άμείβει τούς εύαρεστούντας αύτφ δι* ύλικών 

άγαθών, τά όποια δδηγούν είς τήν άμαρτίαν καί τήν καταδίκην, άλλά διά 

πνευματικών, τα όποια συντελούν είς τήν ένωσιν του άνθρώπου μετά του 

Θεού και εις τήν Ιν Θεφ ζωήν (§ 46-49 στ. 484-520)· Οί ΙκλεκτοΙ τού 

Θεού έζησαν πάντοτε Ιν μέσφ υλικών δυσπραγιών και δυστυχιών, Ινφ 

ο! ΙχθροΙ αυτών καί τού Θεού ήσαν οί Ισχυροί τού κόσμου τούτου. Χαρα¬ 

κτηριστικόν παράδειγμα άποτελοΰν τό γένος τών Εβραίων και αΐ μεγάλοι 

προσωπικότητες τής Παλαιάς Διαθήκης, Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, Μωυ* 

σής, Δαβίδ, Ήλίας, Ήσαΐας, Ιερεμίας και οΐ τρεις Ιν Βαβυλώνι παίδες 

(§ 50-51 στ. 521-570). 

Έν τη Ιπιθυμίρ του νά απόδειξη τον μωαμεθανισμόν άνώτερον τού 

χριστιανισμού, δ ταλισμάνης μεταφέρει τήν συζήτησιν είς θέματα τής κρί- 

σεως. Κατ* αρχήν προσπαθεί νά εφαρμόση Ιπι τών χριστιανών καί τών 

μωαμεθανών τό υπό τού *Ιησού λεχθέν Ιν Λουκ. 12, 27*28. Ό *Ιωσήφ 

άπαντφ δτι σΰγκρισις μόνον επί δμογενών είναι δυνατή (§ 52 - 54 στ. 

571-592). Ό ΐσμαηλίτης προβάλλει τότε ώς έπιχείρηαα τήν μεσιτείαν ενώ¬ 

πιον τού κριτού τής οικουμένης Ιησού, τήν όποιαν ό Μωάμεθ είχεν ύπο* 

σχεθή είς τούς όπαδούς του. Ό Βρυέννιος άπαντφ πρώτον μέν ότι πάσα 

μεσιτεία θά είναι άνωφελής κατά τήν ήμέραν Ικείνην, δεύτερον δέ ότι δ 

Μωάμεθ, πρώτος άποστάτης, ονδεμίαν θα έχη παρρησίαν διά νά μεσιτεύση 

υπέρ Ιαυτοΰ καί τώνιδπαδών του, τών Ιχθρών τής θρησκείας τού Χριστού 

(§ 55 στ. 593 - 609 ^Ίΐροσπαθών νά δώση άλλην κατεύθυνσιν είς τήν συ* 

ζήτησιν δ άπιστος Ιρωτφ διατί δ Χριστός, άν είναι όντως Θεός παντοδύ¬ 

ναμος, δέν εισακούει τάς προσενχάς τών Χριστιανών. ΛΗ άπάντησις είναι 
δτι οί χριστιανοί «χοίλεοι μόνον αΐτονσιψ», δτι ζούν Ιν τή άμαρτίρ καί δτι 

τά αϊτήματα αυτών αποβλέπουν είς μίαν συνεχώς μεγαλυτέραν από τού Θεού 

άπομάκρυνσίν των (§ 56*57 στ. 610-630). Ή Ιξέτασις τού προβλήματος 

τής σχέσεως πίστεως καί έργων επαναφέρει τήν συζήτησιν είς τό θέμα τής 

κρίσεως. 'Ο Ιωσήφ δέν άπορρίπτει τήν άξιομίσθίαν τών Ινορέτων άπιστων. 

Έν τούτοις διαχωρίζει τούς πιστούς άπό τών απίστων, οίαδήποτε καί άν 

είναι τά έργα αυτών. Σημασίαν έχει κυρίως ή πρόθεσις τού Ινεργοϋντος καί 
όχι τά έργα καθ' Ιαυτά (§58 στ. 631-653). Ή πρόθεσις αυτή είναι λει¬ 

τουργία τής ψυχής αθάνατος, διά τούτο δ* άκριβώς καί ή τιμωρία ή ή 
δμοιβή είναι αίώνιος. "Ο Ισμαήλ διερωτάται εάν θά ήτο προτιμότερον, Ιν 

τοιαύτη περιπτώσει, νά μή Ιγεννάτο δ μέλλων νά άμαρτήση άνθρωπος (§ 
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59-63 στ. 654* 708), θέμα εις τό όποιον Επανέρχεται (§ 68-69 στ. 
758-780) άναφέρων μάλιστα πρός κατοχύρωσιν τοΰ συλλογισμού ίου τά 
λόγια του "Ιησού εν Ματθ. 26,24 καί Μάρκ. 14,21. Ούτως ή συζήτησις 
άπτεται του θέματος του άπολύτου προορισμού. 'Ο χριστιανός δέν δΰναται 
νά άποδεχθή τοιαύτην διδασκαλίαν, διότι είναι αντίθετος πρός τήν χριστια¬ 

νικήν διδασκαλίαν περί ελευθερίας, αΰτεξουσιότητος και ΰπευθυνότητος του 
άνθρώπου. Έξ άλλον ή πρόγνωσις του Θεού κατ* οΰδένα τρόπον προορίζει 
τάς πράξεις των ανθρώπων, άντιθέτως εξαιρεί τήν υπό του Θεοΰ είς τόν 
άνθρωπον δωρηθεΐσαν Ελευθερίαν (§ 64-65 στ. 709-746). Τό πρόβλημα 
είσέτι του άπολύτου προορισμού συνεπάγεται Εν τω μωαμεθανισμψ τό πρό¬ 

βλημα του Θεοΰ ως αίτιου του κακοϋ. Ό χριστιανός απορρίπτει τήν μωα¬ 

μεθανικήν διδασκαλίαν, Εφ* δσον κατά τήν χριστιανικήν πίστιν αίτιοι του 
κακού είναι ο άνθρωπος καί δ συνεργός αΰτοΰ διάβολος (§ 66-67 στ. 

747-757)· "Ο ταλισμάνης πείθεται τελικώς είς τήν άλήθειαν τής χριστια¬ 

νικής πίστεως. Ό μοναχός όμως παρατηρεί ότι ή εις Χριστόν πίστις είναι 
δώρον άποκλειστικόν τής *Αγίας Τριάδος (§70 στ. 781-789). 

Γ*Η παρατήρησις αΰτη οδηγεί τους δυο συνομίλητάς είς έξέτασιν του 

μυστηρίου του εν Τριάδι Θεοΰ (§71-80 στ. 790-911). "Οντως* πώς δύ- 

νανται οι χριστιανοί νά πιστεύουν είς ενα Θεόν και πάλιν είς Τριάδα; Τό 
μυστήριον του Ενός Εν Τριάδι Θεοΰ είναι «νηέξ άπόδειξιν άπασαχ», καθ* 

δσον άποτελεΐ γεγονός υπερφυσικόν, άπαντά δ Βρυέννιος. Υποχωρεί δμως 
εϊς τάς παρακλήσεις του μωαμεθανοΰ, δ οποίος ζητεί νά φωτισθή Επί του 
προχειμένου. Κατ* άρχήν παρατηρεί δτι δ Θεός χέχτηται άναγχαίως λόγον 
και πνεύμα Ενυπόστατα. Κατόπιν άναφέρει τό γνωστότατον παράδειγμα 
του τρισυποστάτου τής ψυχής (νους, λόγος, πνεύμα). Επιμένει δμως κυ¬ 

ρίως εις τήν διάχρισιν των εννοιών «άνθρωπος» και «Θεός». Ένψ δη¬ 

λαδή τό δνομα «άνθρωπος» σημαίνει τήν φύσιν, τό δνομα «Θεός» σημαί¬ 

νει τήν Ενέργειαν. Ουτω, διά τής διαχρίσεως μεταξύ φύσεως καί Ενεργείας ή 
ΰποστάσεως χαΐ διά τής προβολής παραδειγμάτων τινών, δ χριστιανός ανα¬ 

πτύσσει τό δόγμα τοΰ τριαδικού Θεοΰ χαΐ καταπείθει τόν συνομιλητήν του. 

Έν τφ επιλόγφ δ ταλισμάνης παρουσιάζεται άπολύτως πεπεισμένος 
περί τής εν Χριστώ άληθείας και ζητεί νά μάθη περί δυνατότητος βαπτί- 

σεώς του χαΐ περί τής δδοΰ τής σωτηρίας. Επίσης άποκαλύπτει δτι ή 
μήτηρ του ήτο « φωμαία ». Ό μοναχός δίδει εις αυτόν τάς πρεπούσας σύμ¬ 

βουλός και εύχάς, ή δέ συνέντευξις κατακλείεται διά μιας δοξολογίας πρός 
τόν Εν Τριάδι Θεόν (§81-82 στ. 912-930). 



Ιωσήφ του Βρυβννίου μετά τίνος Ίσμαηλίτου Διάλεξις 149 

V. Ή ϋ'έύΐζ έν τβ αχετιχβ γραμματείς. 

Ή Διάλεξις του Βρυεννίου έχει χαρακτήρα Απολογητικόν, έγράφη δέ 
υπό μορφήν διαλόγου. Κατατάσσεται λοιπόν είς τήν Απολογητικήν τών βυ¬ 

ζαντινών και μεταβυζαντινών χρόνων ελληνικήν γραμματείαν τήν Αναςρερο- 

μένην είς τήν μωαμεθανικήν θρησκείαν. Ή γραμματεία αδτή είναι πλού¬ 

σια1, παρουσιάζεται δέ μέχρι των χρόνων τής αλώσεως τής Κωνσταντινου¬ 

πόλεως άνωτέρα τής δυτικής, παρέχουσα είς ήμάς συγγράμματα δντως περι¬ 

σπούδαστα 2. 

1. Διά τήν καθ' όλου βυζαντινήν περίοδον βλ. Ε. Δ. Σδράκα, Ή κατά του 
Ίσλάμ πολεμική των βυζαντινών θεολόγων, Θεσσαλονίκη 1961, ένθα καί βιβλιογρα¬ 
φία αρκούντως πλούσια. Τό έργον δμως τούτο χρήζει συμπληρώσεως καί θιορθώσεως 
είς πλεΐστα δσα σημεία. Ό Α· Α 1> ο 1 άνεκοίνωσεν έπικειμένην έκδοσιν λίαν εκτε¬ 
νούς μελέτης: Ι,α ροΐέηυηιιε ϊείαιηο - οΗΓέίίεηηε ΐιιεφΓατι XII® είέοΐε. Προσφά- 
τως έξεδόθησαν οί δύο τόμοι τής επί διδακτορίς διατριβής τού Α. ΤΗ. ΚΗουτγ, 
ϊ,εε ΙΗέο1ο£ίεηδ ΗγζίίπΙίαδ εί Γΐεΐαηι (νΐΙΙ®-ΧΙΙΘ δίέεΐεε), ΜΰηεΙετ 1966. Ό 
συγγραφείς άνακοινοΐ (τόμ. I, σ. 45) έπικειμένην τήν έκδοσιν τριών άλλων τόμων. 
Μολονότι ώρισμέναι υποθέσεις καί χρονολογικοί προσδιορισμοί είναι συζητήσιμοι, 
τό έργον τού ΚΗοατγ αποτελεί σήμερον τήν πλέον ένημερωμένην μελέτην επί τού 
θέματος. 

2. ΟΙ δυτικοί πολεμικοί συγγραφείς καί χρονογράφοι, οί όποιοι έγραφαν διά 
τόν Μωάμεθ καί τήν θρησκείαν του, άναφέρονται κυρίως είς λαΐκάς παραδόσεις) 
ώς τό έργον Βαρθολομαίου τού ΈδεσσηνοΟ ( θ' αίων) έν τή βυζαντινή γραμματείς 
(ΡΟ 104, 1384 Α -1448 Α), ΕΙς τήν συλλογήν δμως τών τοιούτων παραδόσεων έχουν 
προχωρήσει πέρα τού βυζαντινού μοναχού. Βλ. Α. ΟΆηοοηα, 1*3. 1ε££εηάα άί 
ΜαΗοιηεΚο ΐη ΟεεϊάεηΙε, έν Οίοτηαίε δίοποο άε Ια 1ίΙΙεπιΙηΓ& ϊΐ&ΐΐ&ηα XIII 
(1889), 199-281. I*. Βοιιν&Ι, Ι*ε ρΓορΗείε Μ&ΗοιηεΙ εη Ειιτορε - 1ε£εηάε ε( 
ΗΐΙέΓ&ΐιίΓε, έν Κενιιε άιι Μοηάε Μιΐ5υ1ηχ&η IX (1909), 264 - 272. Αιι&. Μ&η- 
ο 1 η ί, Ρογ Ιο δίιιάϊο άεΐΐα 1ε££εηά& άί Μ&οηιεΚο, έν Κεηάίεοηϋ Αοο&άεππα 
άεί Ινίηεεΐ, εεοΐίοη ηκκ&ΐε, 1934, σσ. 343 κέξ. υ £ ο ΜοηηετεΙ ά ε V Π1 α γ ά, 
Ι«ο είτιάΐο άεΙΓΙεΙ&ηχ ίη Εοτορα ηεΐ XII ε ηε! XIII εεεοίο, ΟΐΙΙά άεί ν&ΐί- 
ε&ηο 1944 ( βΐιιάί ε Τεεϋ 110). ΤΗ. ΝΟίάεΗε, ϋ&5 Ι,εΗεη ΜιιΗ&ππηεάε, 
η&οΗ άεη βαείΐοπ ροριιΙ&Γ ά&Γ£ε5ΐε111, Η&ηηονετ 1863, Ο. δηοηοΗ-ΗαΓ- 
£Γοηζε, ϋηε ηοιινεΐΐε Ηΐθ£Γ&ρΗΐε άε Μ&ΗοιηεΙΡ, έν Κενιιε άΉκΙοΐτε άεε 
ΚεΙίβΐοηε, 1894, σσ. 149-178. Πολλάς πληροφορίας παρέχει δ Ε. ΟεταΙΠ, II 
«ΙτϊΗτο άεΐΐα δο&1& », ΟίΗά άεί ν&Ιίο&πο 1949 (81ιιάί ε Τεείϊ 150). Ένφ π.χ. 
προσπάθειαν μεταφράσεως τού Κορανίου ή βυζαντινή γραμματεία έγνώρισε τόν θ' 
αΙώνα, 5τε ό Νικήτας Βυζάντιος συνέθεσε τήν Ανατροπήν τής παρά του "Αραβας Μωά- 
ματ τιΑαστογραφηθείσης Βίβλου; ΡΟ 105, 670 - 806 (ή μτφρ. τού Κορανίου άπά 701Ό - 
805 ϋ ), έν τή Δύσει μόλις κατά τά τέλη τού ιγ' ή τάς άρχάς τού ιδ' αΐώνος ά Κί- 
οοΐάο άε Μοηΐε - Οτοεε Ισχεδίασε μετάφρασιν τού Κορανίου, χωρίς δμως νά φέρη 
ταύτην εις τό φως τής δημοσιότητος. Βλ. ΤΗ. ϋ*Α 1 ν ε γ η γ, ϋεαχ ΐΓ&άαεϋοηβ 
Ι&Ιίηεε άυΟοηιη &ιι Μογεη - Αβε, έν ΑιτεΗίνεδ ά’ΗΐβΙοίΓε άοείηη&ΐε εί ΙΐΚεπΜΓε 
άιι Μογεη - Αβε 23-24 (1947 · 1948 ), 61 -131. Τό έργον τού μοναχού Ριχάρδου, 
ΟοηίιιΙ&Ιίο ΑΙεοΓ&ηι ΚΐεΗ&Γάί εχ οΓάΐηε ΕπιΙηιιη ΡΓ&εάίε&Ιοηιιη, μεταφρασθέν καί 
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*Υπό διαλογικήν μορφήν διεσώθησαν μέχρις ήμών πλεΐστα όσα έργα 
πολεμικού ή απολογητικού χαρακτήρος. Οϊ σύντομοι άλλα σπουδαιότατοι 
Διάλογοι του Θεοδώρου Επισκόπου Καρών (Άβουκάρα) \ καθώς επίσης κα'ι 
αΐ εις Ίωάννην τόν Δαμασκηνόν αποδιδόμενοι δυο Διαλέξεις2. Ή Διά- 

λεξις προς ΛΑχμέδ τόν Σαρρακηνόν ή αποδιδόμενη είς τόν Σαμοηάν, άρχιε- 
πίσκοπον Γάζης8. Ή ώραιοτάτη Διάλεξις μετά Σαρρακηνόν φιλοσόφου περί 
πΐατεως έν τη πόλει Μελιτηνής4 τοϋ μονάχου Ευθυμίου. Ή Γρηγορίου του 

βΙς την ελληνικήν υπό τοΰ Δ. Κυδώνη ( ΡΟ 164, 1036-1162 ) είναι άξιολογώτατον, 
έχρησίμευσε δέώς πηγή καί βάσις είς μεταγενέστερα σπουδαία πολεμικά έργα, οΐα τά 
των δυτικών Πεττε 1ε νέηεΓ&βΙε και Βεγϊηοηά άε Ι,ηΐΐ και τά τών ανατολικών 
Ίωάννου τοΰ Καντακουξηνοΰ καί Παχωμίου Ρουσάνου. Διά τό έργον τοΰ Ριχάρδου 
βλ. Ρ. Μ&ηάοηηεί, Κγε Κίεοΐάο άε Μοηίε - Οτοοε, ρέΐέπη εη Τειτε δαίηίε εί 
ιηϊδδίοηη&ΐτε εη Οηεηί, έν Κενηε Βΐϋΐΐηηε 2 ( 1893), 44-61, 182-202, 684-607. 

ϋβο Μοηηετεί Δε νΐΠατά, Ι,& νϊία, 1ε ορετε ε ί νίοββί άί ίπιίε 
Βϊοοίάο άε Μοηίε - Οτοοε ο.ρ., έν ΟΟΡ 10 (1944). Τοΰ αΰτοϋ, II Ιΐδτο 
άεΐΐα Ρετεβπη&ζΐοηε ηεΐΐε ρ&Γίί ά'Οιΐεηίε άΐ Κγηίε Κίοοίάο άε Μοηίε -Οτοοε, 
Κοιηα 1948. 

1. ΡΟ 97. ΟΙ Διάλογοι ΰπ' άριθμ. 8, 9, 12, 19-27, 32, 34, 36, 36, 37, 42. 

Άπαντες οϊ Διάλογοι αυτοί δέν είναι έργα γνήσια τοΰ Άβουκάρα. Τοΰ αΰτοΰ 
άλλωστε σφζονται πλεΐστοι δσοι Διάλογοι (=Μϊχι§γ) είς την αραβικήν. Βλ. Ο. 

Οταί, ϋίε αΓ&ΒίδεΙιεη δείιπίίεη άεδ Τ&εοάοτδ ΑΜ Κηχύ&, Βίδείιοίδ νοη Ηατ- 
Γ£ΐη, Ρείετδοη 1910. Τοΰ αΰτοΰ, ϋετ Τΐιεοάοτδ ΑΒΰ Κηιτ& Τπιΐιίαί ηΒετ άεη 
δεϋδρίετ ηηά άίε ντ&\ιτε Κείϊβίοη, Μϋηδίετ 1913, 

2. ΡΟ 94, 1686 0-1596. (Τήν πρώτην αυτήν Διάλεξιν πρβλ. μέ τόν Διάλογον 
ΰπ' άριθμ. 35 τοΰ Άβουκάρα) καί 94, 1596 Β - 1597 Ο. 

3. ΡΟ 120, 821-832. Τδ πρώτον μέρος τής Διαλέξεως τοΰ Σαμωνά αποτελεί 
έπανάληψιν τοΰ Διαλόγου ύπ’ άριθ. 12 τοΰ Άβουκάρα (ΡΟ 97, 1552 0-1553 0), 
ένθα παραλείπεχαι μόνον ή παράκλησις τοΰ μωαμεθανοΰ πρός τόν χριστιανόν, δπως 
μή άναφερθή οΰτος είς τήν Βίβλον άλλ* είς κοινάς έννοιας. Ή τοιαύτη παράλειψις 
είναι έσκεμμένη, καθ' όσον τό δεύτερον μέρος τής Διαλέξεως άναφέρεται δωδεκάκις 
είς τήν Αγίαν Γραφήν. Αί λοιπαί διαφοραί μεταξύ τών δύο κειμένων είναι ασή¬ 
μαντοι. Ή δλη Διάλεξις άναφέρεται είς τό μυστήριον τής θείας Ευχαριστίας. Ό 
Μ. Ιαβίε θεωρεί τό έν λόγιρ έργον ώς κατασκεύασμα τοΰ Κωνσταντίνον Παλαιο- 
κάππα. Βλ. Μ. |αβίε, Όηε ηοιχνεΐΐε ίηνεηίΐοη αη εοηιρίε άε Οοηδίαηϋη Ρα- 
Ιαβοεαρρα; δ&ηιοη&δ άε Οαζα εί δοη άι&ΐοβαε βατ ΓΕυεΙι&ΐΊδίίε, έν Μίβεείΐα- 
ηε& Οΐοναηηί Μετοαίι III (δΐηάί εί Τβδίι 123), ν&ίίε&η 1946, σσ. 342 - 369. 
Ό κώδιξ 299 (ιθ' αίών), φφ. 310-314, τής Μονής Παντελεήμονος (*Αθω) περιέ¬ 
χει μτφρ. τής Διαλέξεως είς τήν « καθομιλουμένην ». 

4. ΡΟ 131, 20-37. Έσφαλμένως αποδίδεται είς Εύθύμιον τόν Ζιγαβηνόν (βλ. 
Ε. Δ. Σδράκα, ενθ* άνωτ., σ. 58) τόν άφιερώσαντα είς τήν μωαμεθανικήν θρη¬ 
σκείαν το κεφάλαιον ΚΗ' τής Δογματικής Πανοπλίας ( ΡΟ 130, 1332-1360). Έξ 
άλλου τό κεφάλαιον τοΰτο είναι συμπίλημα έν μέρει μέν τοΰ σχετικού κεφαλαίου τοΰ 
Πηγή Γνώσεως ( Περί Αίρέσεων, κεφ. 101, ΡΟ 94, 766 - 773) τοΰ άποδιδομένου 
είς Ίωάννην τόν Δαμασκηνόν ( έπί τοΰ θέματος αΰτοΰ βλ. Ρ. Ό ί ε ε & πι ρ, Βοείπηα 
Ρ&ίπιπι άε Ιηε&τη&ίΐοηε, Μηηδίει7\νε&ίί&1εη 1907, σσ. Ι«ΧΙΧ κέξ. Α. Α6ε1. 
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Παλαμα επιστολή «δτε εάλω» \ εξιστορούσα συνομιλίαν του αγίου άνδρδς 
μετά τίνος Τούρκου ταλισμάνου, ενφ εΰρίσκετο αιχμάλωτος Ιν Νικαίρ (1354). 

Επίσης έχομεν τον εκτενέστατον καί περισπούδαστου διάλογον περί τήν 
τών Χριστιανών θρησκείαν προς τινα Πέρσην2 του Μανουή Β* Παλαιολόγου. 
Τό έργον τούτο διαιρείται είς 26 «διαλέξεις»» πρόκειται δέ περί σειράς 
συνεντεύξεων τάς όποιας ό βασιλόπαις Μανουήλ είχε μετά τίνος μουσουλ¬ 

μάνου λογίου και τών υιών αυτού καθ’ δν χρόνον εΰρίσκετο είς την 
αύλήν τού σουλτάνου (χειμών τών Ιτών 1390" 1391). "Ολίγον βραδύτερον 
Ιγράφη ή Διάλεξις Χριστιανού και 9 Ισμαηλίτου δι ερωταποκρίσεων ιζερι της 
άμωμήτον πίστεως τών Χριστιανών, άγνωστου συγγραφέως8. "Επεται ή πα¬ 

ρούσα Διάλεξις μετά τίνος 9 Ισμαηλίτου τού "Ιωσήφ Βρυεννίου, διά ν' ακολου¬ 

θήσουν, ολίγα έτη βραδύτερον, αί 9Ερωτήσεις καί άποκρίσεις περί της θεότητας 
του Κυρίου ημών9 Ιησον Χρίστου τού Πατριάρχου Γενναδίου τού Σχολαρίου4. 

*0 επίσης είς τον Γεννάδιον αποδιδόμενος απόκρυφος διάλογος Περί τής 
όδοϋ τής σωτηρίας τών άνθρώπαον6. Ό τού Γεωργίου Άμιρούτζη Διάλογος 

Ι,ε (άπρίίτε ΟΙ άα Εινεε άεδ Ηέεέδϊεδ άε Βαηιαδεέηε: δοη ίπΗίιίΙιβηΙίοϊΙέ, 
έν δίιιάία ΙδΙ&ηπεα 19 (1963), 6-26. Α. Τ)ι Κΐιουτγ, 1.68 Πιέοΐοβίεηδ..., 
τόμ. I, σσ. 63 ■ 63. Α. Α γ 8 γ γ ΐ ο υ, Ι7ηε εοπΙεονεΓδε...» ύποσημ. 3 ( βλ. κατωτέρω 
ύποσημ. 3 ) καί τού Κατά Μωάμεθ άνωνύμου συγγραφέως ( ΡΟ 101, 1148 Ο -1167 Ο), 
έν μέρει δέ τής Ανατροπής Νικήτα του Βυζαντίου ( ΡΟ 105, 670 - 806). 

1. ΔΙΕΕ Β' ( 1889), 227 -237, ένθα κακώς ό έκδότης Μ. Τγθιι τήν απευθύνει 
είς τόν Δαυίδ Δ ισ ύπατον (Μο^οηάοΐ’ίί, ΙηίΓοάιιοΙίοη..., σσ. 377 - 378 ). Πρβλ. 
καί Επιστολήν πρός Θεσσαλονικείς, έν ΝΕ ΙΤ' ( 1922 ), σσ. 3*21. 

2. Αί δύο πρώται Διαλέξεις αύτοΰ είχον δημοσιευθή (1830) ύπό τοΰ Η&ζε έν 
τη ΡΟ 166» 126 -173. Προσφάτως τό δλον σύγγραμμα έξέδωκεν δ Ε γ ί ο & Ττ&ρρ, 
Μαηαεί II, Ραΐαεοΐοκοδ. Όίαίοβε χηϊί είηεηι « Ρεεδεε >, ΜΉεη 1966 Ή Ζ' Διά* 
λεξις έδημοσιεύθη μετά γαλλικής μεταφράσεως καί σχολίων ύπό τοΰ Τ&. ΚΙιοιίΓγ, 
Μ&ηυεί II Ραΐεοΐοκυε, ΕηίΓείίεη ανεε υη ηιιΐδΐιΐηι&η, Ρβπε 1966 (δοιιιχεδ οΐχτέ- 
ίΐεηηεδ, 116 ). Ή εΙσαγωγή καί τά σχόλια καί τών δύο έκδοτών είναι μεγίστου 
ένδιαφέροντος. 

3. Ή αρχή τής Διαλέξεως αύτής δημοσιεύεται έν τή ΡΟ 131, 37-40 έηι τή 
βάσει χειρογράφου τής Βιβλιοθήκης τού Βατικανού. Εύρομεν τό ολον κείμενον ε!ς 
τόν κώδικα 268 ( φφ· 626α - 610α ) τής Ίεράς Μονής Διονυσίου ("Αθω) σχετικήν δέ 
μελέτην ήμών θά δημοσίευση προσεχώς (φύλλον τού Ιουλίου 1967) ή Κενιιε άσε 
δείεηεεδ Κε1ί£ίετΐ9εδ ΰπό τόν τίτλον ϋηε « ΟοηΙτονεΓδε εηίτε αη οΐιτοΐΐοη εί 
αη πιαδυΐπΐίΐη* ίηέάΐίε. 

4. ΡείίΙ I,. -ΒΐάεΓΪάόδ X. Α.-Ιιΐβίβ Μ., (Εηντεβ οοωρίβίβδ άε 
ΟεοΓΚεδ βείιοΐαποδ, Ραπδ 1928-1937, τόμ. III, σσ. 468-476. 

5. Βλ. μίαν Ικ τών πολυπληθών έκδόσεων τοΰ διαλόγου αύτοΟ έν τή ΡΟ 160, 
320 -332. Τό κείμενον τούτο συνετάχθη περί τά τέλη τοΰ ιδ' ή άρχάς τοΰ ιε' α(ώ- 
νος, άπεδόθη δέ τό πρώτον είς τόν Μέγαν Αθανάσιον, δημοσιευθέν έν τη ΡΟ 28, 
776 Β - 796 Α ύπό τόν τίτλον Τοΰ έν άγίοις Πατρός ήμών Αθανασίαν Αρχιεπισκόπου 
*Αλεξάνδρειάς. νΕτεραί τινες έρωτήσεις. Ή ύπόθεσις τοΰ Μ. Ιυ^ίε δη ό άποδώσας 
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μετά τον σουλτάνου Μεχμέτ Β’ι. *Ένα άκόμη αίωνα βραδύτερον (1662) 

διεΕήχθη ή Διάλεξις μετά τίνος Βανλή έφένδη μουσουλμάνου διδασκάλου των 

Τούρκων τον μεγάλου διερμηνέως Παναγιωτάκη του Νικουσίου2. Πλεΐστα 
οσα πολεμικά καί άπολογηπκά κατά του “Ισλάμ έργα των χρόνων τής Τους* 

κοκρατίας δεν έχουν έλθει είσέτι εις τό φως τής δημοσιότητος8. 

VI. *Η φιλολογική άξία τής άιαλέξεως. 

*Από φιλολογικής άπόψεως ό παρών διάλογος δύναται νά καταταχθή 
μεταξύ των καλλίτερων τοΰ είδους του. Έάν ή περί τήν τριαδικότητα τού 
Θεοϋ συζήτησις καί δ Ιπίλογος έχουν έσκεμμένως άποβάλει τόν μαχητικόν 
χαρακτήρα, ούτος είναι αρκούντως ζωηρός είς τόν περί του μυστηρίου τής 
σαρκώσεως διάλογον καί ή επιχειρηματολογία συγκρατεΐ τήν προσοχήν τοΰ 
άναγνώστον είς τούς περί κρίσεως διαξιφισμούς των δύο συνομιλητών. Είς 
πολλά σημεία δ διάλολος είναι σύντομος καί αί γνώμαι ανταλλάσσονται μετά 
ταχύτητος. "Αλλα πάλιν σημεία, ώς δ πρόλογος, άποτελοΰν λογοτεχνικά 
τεμάχια άξιολογώτατα. Ό συγγραφεύς αποφεύγει τάς πομπώδεις φράσεις 

είς τόν Γεννάδιον τό ψευδό - αθανασιακόν αυτό κείμενον είναι 6 Έρμώνυμος ό Σπαρ¬ 

τιάτης, τής μεταφράσεως είς τήν λατινικήν τοΰ όποίου σφζονται δύο αύτόγραφα χει¬ 
ρόγραφα, δύναται νά γίνη αποδεκτή, όχι όμως καί δ Ισχυρισμός του δτι δ μεταφρα¬ 

στής ήτο φίλενωτικός ή καθολικός. Βλ. (Βυντεβ εοιυρίείεδ, τόμ. III, σ. XXXIII 

καί Μ.. Ια βίο, Εεπίβ αροίοχέϋςιυεε <3ε Οεηηαάίοβ 5ε1ιο1απο8 ό Γαάτεββε άβε 
ηιυδυΐζηαηδ, έν Βγζαηΐΐοη 5 (1929), 295-314. 

1. Σφξεται είς λατινικήν μτφρ. έν τφ Παρισινφ Λατινικφ Κώδικι 8395 υπό 
τόν τίτλον ΟεοΓβϋ Αηιεπιζαε Μα^ηαε ΤΓαρεζηηίίε Ι*ο£οί1ιεΙαε Πΐα1ο£υδ άε ίίάε 
ίη ΟΡνΜ Η&1>Ηυδ ειιιη Κε£ε ΤυτεαΓυπι. Τϊίαΐυε Όΐαίο^ί. ΡΙπΙοδορΙιυΒ νεί άε 
Ρίάε. Φοιτητής τής Θεολ. Σχολής τοΰ Παν. τοΰ Στρασβούργου έτοιμάζει γαλλικήν 
μτφρ. τοΰ διαλόγου τή προτροπή μου καί υπό τήν διεύθυνσίν μου. 

2. "Εδημοσιεύθη τό πρώτον έν τφ περιοδικφ Πανδώρα ΙΗ' (1869 ;), 361 -371, 

κατόπιν δ* εν ΔΙΒΕ Γ' (1889), 235-273. 
3. Έχομεν συγκεντρώσει περί τά είκοσι κείμενα των οποίων Ικδοσιν μετά σχο¬ 

λίων έτοιμάξομεν. Δυστυχώς δέν ήδυνήθημεν νά εύρωμεν έργον Έρμωνύμου τοΰ 
Σπαρτιάτου, *Οκτώ κεφάλαια σύν άλλοις τισίν άποδεικνύοντα ώς ό Χριστός έστίν 
υΙός τοΰ Θεοΰ και θεός άναντιρρήτως και άναμφιβόλως καί δλως αδύνατον, έκδοθέν 
έν Αύγούστη τφ 1608 ( βλ. Κ. Ν. Σάθα, Νεοελληνική Φιλολογία, *Αθήναι 1868, 
σ. 70), έργον τοΰ Γερασίμου Βλάχου, 8ιιγ Ια Γείΐβΐοπ άε ΜαϋοχηεΙ εΐ εοηίτε 1εβ: 
Τυτεβ (βλ. Β. Κηό3, Ι/ΗίδίοΐΓε άε Ια Ι,ΗΙεΓαΙιίΓε Νέο-ετεεςμιε, 8(οε]ε1ιο1ηι 
1962, σ. 339) Τσως πρόκειται περί τοΰ έργου τοΰ Γ. Βλάχου, Θρίαμβος κατά τής 
τών Τούρκων βασιλείας, ήτοι λόγος... πρός τόν... βασιλέα τής Μοσκοβίας... (βλ. 
Καισαρίου Δαπόντε, Ιστορικός κατάλογος, έν Κ. Ν. Σάθα, Μεσαιωνική 
Βιβλιοθήκη, τόμ. III, Βενετία 1872, σσ. 141-142), έργον Μαξίμου τοΰ *Αγιορεί- 
του, Κατά Μωαμεθανών (βλ. Παρανίχα, Σχεδίασμα.·., σ. 178 καί Κ. Ν. Σάθα, 
Νεοελληνική Φιλολογία, σ. 126 ). 
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και τούς ρητορισμούς. Ή γλώσσα του, χωρίς νά είναι άψογος, είναι γλα¬ 

φυροί και φροντισμένη, άνευ αρχαϊσμών τ} λαϊκών Ικφράσεων. Τέλος ή δλη 
δομή τοϋ έργου Ιξυπηρειεϊ τον σκοπόν διά τον όποιον τούτο συνβγράφη. 

Ούτως ή Διάλεξις κέκτηται άπαντα τά λογοτεχνικά προσόντα τά όποια 
συναντώμβν εις άλλους διαλόγους. Τήν ζωηρότητα και δξύνοιαν των Διαλό¬ 

γων τοϋ Άβουκάρα, τήν γλαφυρότητα τής έπιστολής Γρηγορίου τού 
Παλαμά, ύφος προσωπικόν <δς εΐς τον Διάλογον Μανουήλ Β' τού Παλαιό- 

λόγου, ψυχικήν άνωτερότητα τού συγγραφέως ως εν τφ έργφ ιού Γρηγο¬ 

ρίου Παλαμά καί τού Μανουήλ Β' Παλαιολόγου. Πρός άπόδειξιν των χρι¬ 

στιανικών δογμάτων, αντί εϊκόνων τάς όποίας χρησιμοποιούν ό μοναχός 
Ευθύμιος καί ό Ψευδό - Γεννάδιος, συχνάκις δέ καί ό *Αβουκάρας, ό Βρυέν- 

νιος προτιμά τήν φιλοσοφικήν καί θεολογικήν άνάλυσιν τήν οποίαν εΰρί- 
σκομεν και εΐς τά έργα τού Μανουήλ Β' Παλαιολόγου, τού Γενναδίου Σχο- 

λαρίου καί τού Γεωργίου Άμιρούτζη. Ή άνάλυσις δμως τού Βρυεννίου 
παρουσιάζεται προσωπική παρά τήν έξάρτησίν του ένίοτε από τά έργα των 
προγενεστέρων του. 

VII. Ή &εοΧογΐΗή Αξία τής διαλέξεως. 

*Από άπόψεως περιεχομένου ή άξιολογική τοποθέτησις τής Διαλέξεως 
καθίσταται δυσχερεστέρα. Ύπενθυμίζομεν και* αρχήν δτι ό σκοπός της 
είναι καθαρώς άπολογητικός. Περιορίζεται δηλαδή εΐς μόνην τήν έκθεσίν 
τής χριστιανικής πίστεως καί διδασκαλίας. Έξ άλλου, Ιφαρμόζων τάς Ιν τφ 
προλόγφ έκτεθείσας άρχάς, ό συγγραφείς αποφεύγει πάσαν κατά τού Μωά¬ 

μεθ και τής θρησκείας αυτού έπίθεσιν, και δταν άκόμη άνασκβυάζη τήν 
μωαμεθανικήν διδασκαλίαν περί μεσιτείας, σχέσεως πίστεως καί έργων, 

άπολύτου προορισμού, αΐτιότητος τού κακού, ή άκόμη, περί τής θέσεως 
τού Μωάμεθ έν τή θείρ περί σωτηρίας τού ανθρώπου οΐκονομίρ. 

Πρόχειρος άνάγνωσις τής Διαλέξεως προκαλεΐ δύο γβνικάς εντυπώσεις. 

Ή πρώτη Ιντύπωσις είναι δτι ή έκθεσις τής χριστιανικής πίστεως περιορί¬ 

ζεται σχεδόν άποκλειστικώς εις χριστολογικά ή παρεμφερή μέ τήν χριστολο¬ 

γίαν θέματα, άκόμη καί δταν είναι δύσκολον νά διακρίνωμεν εάν πρόκειται 
περί τού έργου τού Θεού ή τού Χριστού έν τή 'Ιστορίρ (Ιλευσις τού Μωά¬ 

μεθ, κρίσις καί συναφή πρός αυτήν θέματα). Ή εξέτασις τοΰ μυστηρίου 
τής έν Τριάδι Θεότητος παρουσιάζεται ώς συμπτωματική (στ. 790) ό δέ 
συγγραφεύς παρουσιάζει έσκεμμένως τήν συνομιλητήν του πεποιθότα εΐς 
τήν χριστιανικήν άλήθειαν πρό τής έξετάσεως τοΰ δυσκολωτάτου αυτού 
προβλήματος (στ. 781, 801, 805 και κυρίως 893). Ή δεύτερα έντύπω- 

σις είναι δτι ή χριστιανική άλήθεια άποδεικνύεται καταφανέστατη και ή 
νίκη τού χριστιανού έμφανίζεται βεβαία. Ό συνομιλητής τού συγγραφέως 
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όχι μόνον άσπάζεται έκάστοτε την χριστιανικήν άλήθειαν άλλα και επιζητεί 
είς τό τέλος τήν σωτηρίαν τής ψυχής του διά του βαπτίσματος και τής οδού 
τής σωτηρίας (στ. 912-915)· Προσεκτικότερα όμως Ιξέτασις του περιεχο¬ 

μένου τής Διαλέξεως θέτει τον μελετητήν ενώπιον προβλημάτων τινών, τά 
όποια άντικειμενικώς εξεταζόμενα αποτελούν τά αδύνατα σημεία του έργου, 

υποκειμενικώς όμως καί ένδοθεν εκτιμώμενα προσδίδουν εϊς τήν Διάλεξιν 
τόν προσωπικόν αυτής χαρακτήρα. 

1) Ουτω π.χ. πλεΐσται όσαι έρωτήσεις δεν θά είχον θέσιν εις μίαν διά- 

λεξιν μετά τίνος ΐσμαηλίτου, καθ’ όσον, άντικειμενικώς εξεταζόμενοι, δέν 
άποτελοΰν «σημεία αντιλεγόμενα» διά τάς δύο θρησκείας. Έκ τού πρώτου 
τμήματος τού πρώτου μέρους (§ 3-14 στ. 26-110) μία μόνη ερώιησις 
(διατί ή σωτηρία τής άνθρωπότητος δέν έπετελέσθη υπό τίνος προφήτου) 

άποτελει όντως πρόβλημα διά τόν μωαμεθανισμόν έν τή σχέσει του πρός 
τόν χριστιανισμόν- Δννάμεθα νά κάμωμεν τήν αυτήν παρατήρησιν και διά 

τάς παραγράφους 17, 26-27, 59-63» 68-69 (στ. 149-165, 260-287Ι; 

654-708 και 757-780). Τούτο δέν σημαίνει ίσως ότι ό Βρυέννιος αγνοεί 
τάς λεπτομερείας τής μωαμεθανικής θρησκείας ούτε ότι όλαι αύται αΐ ερω¬ 

τήσεις είναι άστοχοι, ουδόλως συντελούσαι εις τήν έκθεσιν τής άναγκαιότη- 

τος και των άποτελεσμάτων τού απολυτρωτικού έργου τού Χριστού. *Οπως 
ό αύτοκράτωρ Ιωάννης Καντακουζηνός1 προσεπάθησε διά τής παραθέσεως 
καί έξετάσεως των θείων Γραφών νά απόδειξη ότι ή ενανθρώπησις τού θείου 
Λόγου ήτο ό μόνος τρόπος σωτηρίας διά τήν άνθρωπότητα, ό Βρυέννιος 
έπιχειρεΐ τούτο διά τής άπαντήσεως εις σειράν όλην έρωτήσεων* Τήν αΰτήν 
δδόν θ* άκολουθήση μετά ταύτα ό Γ. Άμιρούτζης, μολονότι έν τφ δια- 

λόγφ τού Τραπεζουντίου φιλοσόφου περιεχόμενον καί σκοπός είναι δια* 

φορετικά. 

2) Ένφ ή Διάλεξις άσχολεΐται άποκλειστικώς περί τήν εξέτασιν χριστο- 

λογικών θεμάτων, οΰδαμοΰ γίνεται λόγος περί τής συνεχίσεως τού έργου τής 
άπολυτρώσεως τού άνθρώπου εν τή Έκκλησή διά των μυστηρίων. Ή 
τοιαύτη παράλειψις άποβαίνει τοσοΰτφ μάλλον σοβαρά, καθ’ όσον ό Ισμαηλί- 
της ζητεί νά βαπτισθή. "Όταν δέ έρωτ$ νά μάθη περί τού μετά ταύτα πρα- 

κτέου, λαμβάνει τήν άπάντησιν ότι δφείλει νά άκολουθή τήν φωνήν τής 
συνειδήσεώς του ( στ. 916 κέξ.). Εύρισκόμεθα βεβαίως ένταΰθα εις τόν έπί·< 

1. Ίωάννου τοΰ Καντακουζηνοΰ, Άπολογίαι, ΡΟ 154, 377 Ο-684 Α. "Ο άγνω¬ 
στος συγγραφεύς τής Διαλέξεως Χριστιανού και ’Ισμαηλίτου... (0λ. Α. Α Γ β γ τ ί ο α, 
ϋηο οοηίΓονεΓδε,.., Ινεπνεΰσθη από τό έργον αυτό τοΰ Καντακουζηνοΰ. Καί άλλοι. 
6μως συγγραφείς πρό τοΰ Καντακουζηνοΰ, είχον άκολουθήσει τήν αύτήν δδόν. Βλ. 
π χ. Άρέθα, Επιστολή..., έν Βγζ&ηίιοη 24 (1956), 355-370 (γαλλική μτφρ.) καί 
29 - 30 (1960), 293 - 302 (έλλην. κείμενον). Δέοντος Επιστολή πρός Όμάρ..., ΡΟ 
107, 315-324. Εΰθυμίου Μοναχοΰ, Διάλεξις..., ΡΟ 131, 20 - 37. 
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λογον καί δ συγγραφεύς θέλει νά δώση πέρας είς ιήν συνέντευξιν (στ. 923 * 

924). Έξ άλλου ή περί τά θεία μυστήρια συζήτησις έθεωρήθη πάντοτε ως 
μαργαρίτης είς τούς κύνας ριπτόμενος1. Παρά ταΰτα ή ανωτέρω παράλειψις 
παραμένει σοβαρά. 

3) Ό ταλισμάνης συζητεΐ μετά του Βρυβννίου ΙπΙ ζητημάτων χριστο¬ 

λογιών- Έν τούτοις οΰδαμου φαίνεται οθτος άμφισβητών τήν θεότητα του 
Ιησού Χρίστου. *Η έρώτησις των στίχων 610 κίξ. δεν άναφέρεται τόσον 
είς τδ πρόβλημα τής θεότητος των Χρίστου δσον είς τό πρόβλημα του έν 
τή Ιστορία έργου αύτοΰ. Ό ταλισμάνης ζητεί Ιξήγησιν ή έκθεσιν των 
μυστηρίων τής χριστιανικής πίστεως, ούδαμοΰ δμως άπόδειξιν τής θεότητος 
τον σαρκωθέντος Χρίστου. Ή Διάλεξις στερείται οΰτω των άποδεικτικών 
περί τήν θεότητα του Χρίστου στοιχείων καί έπιχειρημάτων τά δποΐα συναν* 

τώμεν εις άπαντα τά δπολογητικά κείμενα8. Δεδομένου δ* δτι τό παρόν Ιργον 
στερείται πολεμικού χαρακτήρος, δεν συναντώμεν ενταύθα τήν τόσον προσ¬ 

φιλή εΐς τούς βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς συγγραφείς σΰγκρισιν μεταξύ 
Ίησοΰ καί Μωάμεθ8. Τούτο βεβαίως θά ήδΰνατο νά χαρακτηρισθή ως πρω¬ 

ί. Βλ. στ. 353-356. Βλ. έπίσης "Αβουκάρα, Διάλογος 22, ΡΟ 97, 1552 0- 
1553 0. Χαμωνά, Διάλεξις, ΡΟ 120, 821-832. Ευθυμίου Μοναχού, Διάλεξις..., ΡΟ 
131, 25 0-28Α, Ριχάρδον, ΟοηίυΙ&ϋο..., ΡΟ 164, 1048 Β. 

2. Βλ. προχείρως: Άβουκάρα, Διάλογοι, ΡΟ 97, 1553 Ο-1656 Α, 1557 0· 
15610, 1592 0- 1593 Β, 1592 Β-Ο. Βαρθολομαίου, "Ελεγχος..., ΡΟ 104, 1409 Β- 
1412 Α, 1416 0-1417 0. Νικήτα τού Βυζαντίου, Ανατροπή, ΡΟ 105, 736 Α-Β, 
745 Ο-748 Β, 809 Β-8210 καί 8210-8410. Ευθυμίου Μοναχού, Διάλεξις..., ΡΟ 
131, 210-25 0, 29Α-33Α. Άρέθα, Επιστολή, έν Β^ζ&ηϋοη 24 (1956), 293- 
296 καί 298 - 300, Ριχάρδου, ΟοηίιΚεϋο..., ΡΟ 154,1048 Β -1052 Α, 1053 Ο -1057 Β. 
ΚαντακουζηνοΟ, "Απολογίαι, ΡΟ 154, 732-784, επίσης Λόγοι, ΡΟ 151, 652 Α - 
6730. Γρηγορίου τού Παλαμά, Επιστολή Ινθ’ άνωτ., σσ. 231-233. Μανουήλ Β’ 
Παλαιολόγου, Διάλογος, τάς ύπ' άριθμ. 11-13 διαλέξεις Γενναδίου, Ερωτή¬ 
σεις-.., ένθ" άνωτ., κλπ. ■ 

3. Βλ. π.χ, Ίωάννου τού Δαμασκηνού, Πηγή Γνώοεως, ΡΟ 94, 765Ο-768Β. 
*Αβουκάρα, Διάλογοι, ΡΟ 97, 1544 Α -1545 Α, 1596 -1598. Βαρθολομαίου, "Έλεγ¬ 
χος..., ΡΟ 104, 1396 Ο · 1401 Ο, 1412 Β - Ο, 1416 Ο -1417 Ο. Νικήτα τού Βυζαντίου, 
Ανατροπή..., ΡΟ 105, 741 Ο-744 Α, 752 Α - Ό. "Αρέθα, Επιστολή..., ένθ* άνωτ., 
σσ. 296 - 298 Εύθυμίον Μοναχού, Διάλεξις..., ΡΟ 131, 33Α-36Α. Γρηγορίου τού 
Παλαμά. "Επιστολή..., ένθ* άνωτ., σσ. 232 - 233. Μανουήλ Β* Παλαιολόγου, Διάλογος 
(έκδ. Ε. Τγ&ρρ ), σσ. 54-56, 65-75 καί κυρίως τήν Διάλεξιν Ζ' διά τήν δποίαν βλ. 
παρατηρήσεις καί σχόλια έν Α. Χ1&. ΚΙιοιίΓγ, Μ&ηιιεί II Ρ&1έοΙο£ΐιε ΕηίΓεϊίεη... 
Ριχάρδον, ΟοηίυΙαΙίο, ΡΟ 154, 1061 Ό-1065Β, 1069Ο-1073 Ό, 1137 0-1140 0. 
ΚαντακουζηνοΟ, Λόγοι, ΡΟ 154, 540 Β-545 Ό, 593 Α-6910. 01 συγγραφείς τ&ν 
χρόνων τής Τουρκοκρατίας ήσχολήθησαν Ιδιαιτέρως μέ τήν σΰγκρισιν των δύο θρη¬ 
σκειών. Βλ. π.χ. τά ζωντανώτατα λόγια τού άγιου Κοσμά τού ΑΙτωλού (έκδ. Αύγ, 
Καντιώτου, "Αθήναι 1959, σσ. 303-305). Χαρακτηριστικόν παράδειγμα τοιαΰ- 
της συγκρίσεως, χωρίς δμως νά παρουσιάζη θεολογικόν ένδιαφέρσν, ευρομεν ε(ς τδ 
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τοτυπία μάλλον ή Αδυναμία. Ή αίτια δμως της τοιαύτης παραλείψεως έγκει¬ 

ται εις το γεγονός κυρίως δτι τό εργον απευθύνεται οΰχί εις μωαμεθανούς. 

Αλλ* είς χριστιανούς Αναγνώστας1. Σκοπός του δέν είναι ή μεταστροφή των 
Αλλοθρήσκων Αλλά ή στήριξις, ή τόνωσις και ή παραμυθία των χειμαζομέ- 

νων όμοδόξων. Ή δλη Διάλεξις έχει έντονον υπαρξιακόν χαρακτήρα Αντα- 

ποκρινομένη είς χριστιανικήν υποκειμενικήν πραγματικότητα, εις τα αΐτή- 

ματα τής οποίας ό συγγραφεύς έρχεται νά δώση απάντησιν. 

4) Ούτω το μέρος τού διαλόγου ένθα γίνεται λόγος περί τής εννοίας 
τής δλικής ευημερίας καί δυστυχίας έν τψ κόσμφ τούτφ (§ 42 - 53 στ. 
438*570) παρουσιάζει τό μεγαλύτερον ενδιαφέρον. Βεβαίως 6 Βρυέννιος 
δέν προσφέρει έπ* αυτού νέα στοιχεία καί πρωτοτύπους σκέψεις. Κατά τήν 
Ιποχήν του, Αλλά καί Αλλοτε, τό πρόβλημα τής δυστυχίας καί των δοκιμα¬ 

σιών τής βυζαντινής αύτοκρατορίας Απησχόλει τήν σκέψιν καί τήν συνείδη- 

σιν ούχί μόνον των δρθοδόξων χριστιανών αλλά καί των μωαμεθανών8. 

Πλεΐσται δσαι παραμυθητικοί όμιλίαι καί συγγράμματα εγράφησαν έκ 
μέρους χριστιανών θεολόγων8» αυτός δ“ οΰτος ό Βρυέννιος είχε τήν εύκαι- 

κείμενον του κωδικός 19 τής Σκήτης Αγίας “Αννης (“Αθω ) φέρον τόν τίτλον « Κεφά¬ 
λαια κατά * Αγαρηνών, ποίημα Λαυρεντίου τίνος μοναχού ». "Ωρισμενοι έκ των κωδί¬ 
κων των περιεχόντων τό εργον * Αναστασίου τού Γορδίου, Περί του τΐ έατιν ή Βασιλεία 
τσΰ Μωάμεθ..., περιέχουν είς τό τέλος δύο κεφάλαια μή άνήκοντα είς τό έν λόγφ 
εργον. Τό εν έξ αυτών φέρον τόν τίτλον «Έγκώμιον άληθινόν είς τόν λαοπλάνον 
Μωάμεθ και *Αλήν» προβαΐνον είς σύγκρισιν των δύο θρησκειών παρέχει Ιστορικά 
στοιχεία λίαν ένδιαφέροντα. Βλ. Α. Αγ£υγιοιι, ϋηε οεαντβ ίηέάίίε Α*Αη&6ΐα· 
είθε ΟοπΓιοδ..., Αηηεχε I. δίΓ&ΒβοιίΓβ 1967 (ΙΙιόδε ροΐγεορΐέε). 

1. ΑΙ περί ηθικής καί πνευματικής κατωτερότητος τοΰ Μωάμεθ δοξασίαι ήσαν 
τόσον γνωσταί, ώστε 6 συγγραφεύς δέν έθεώρησεν ίσως σκόπιμον νά έπανέλθη. (Βλ. 
κυρίως *Αρέθα, Επιστολή, ενθ* άνωτ, καί Βαρθολομαίου, “Ελεγχος... (τό δεύτε¬ 
ρον μέρος-ό βίος τού Μωάμεθ), ενθ* άνωτ. Διά τούς χρόνους τής Τουρκοκρατίας 
χαρακτηριστικά είναι δύο κείμενα. 1) Αγνώστου, Περί τής πλάνης τού Μωάμεθ, 
ήδονής σαρκικής..., κώδιξ 110, φφ. 258-275, τής Μονής Παντελεήμονος (“Αθω). 
Τό κείμενον τούτο (ιη' - ιθ' αΐ,) κέκτηται μεγίστην σπουδαιότητα διά τήν μελέτην 
των δυτικών επιδράσεων επί τής μεταβυζαντινής πολεμικής καί άπολογητικής γραμ¬ 
ματείας. 2) Τό δεύτερον κεφάλαιον είς τό Ανωτέρω εργον τού Γορδίου (βλ. σ. 155, 
σημ· 3) υπό τόν τίτλον < Μέθοδος ήγουν τέχνη πανουργική τού διαβόλου »). Έξ άλλου 
6 εΙρηνικός χαρακτήρ τής Διαλέξεως δέν Ιπιτρέπει τήν έξέτασιν τοιούτου θέματος. 

2. Βλ. Α. Βακαλοπούλου, Ιστορία τού Νέου Ελληνισμού, τόμ. Α*, σσ· 
130 -144 καί Α. Α γ £ 7 γ ΐ ο ιι, Ι,εβ βρΐπίαείδ πέο - £Γβοδ, Ν&ιιηιγ - Βεΐ£ίρυο 1967, 
ύποσημ. 7, 

3. Πολλαί έξ αυτών παραμένουν είσέτι Ανέκδοτοι. Λίαν ένδιαφέρουσαι είναι 
αΐ 4 όμιλίαι Πρός τούς σκανδαλιζομένους έκ τών έπιτυχιών των άσεβών ( Οοά. ν&- 
Ιίοβηιΐδ βΓ&βοιίδ 1107, φφ. 168-192) άποδοθείσαι άλλοτε είς Μανουήλ Β' Παλαιο- 
λόγον. Βλ. καί Παχωμίου Ρουσάνου, Πώς τούς Τούρκους άσεβεϊς όντας, άφηχεν ό 
Θεός καθ* ήμών άγαπώντων αύτόν καί σεβομένων, ( έν 1. Κ α ρ μ ί ρ η, *0 Παχώμιος 
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ρίαν καί άλλοτε νά δμιλήση περί αύτοΰ ι. Τό πρόβλημα αυτό έλαβε διαφό¬ 

ρους λύσεις άνταποκρινομένας τόσον είς τάς ίστορικάς συνθήκας Ικάστης 
έποχής δσον καί είς τήν θεολογικήν μόρφωσίν και τήν ψυχοσύνθεσιν του 
συγγραφέας. Πρώτος όμως δ Βρυέννιος διατυπώνει κατά τρόπον τόσον 
σαφή και θεολογικόν αυτό εις σύγγραμμα άνήκον είς τήν άπολογητικήν καί 
πολεμικήν κατά του Ίσλάμ γραμματείαν. 

5) Ή φροντίς τοΰ ίεροκήρυκος μονάχου διά τήν διαποίμανσιν του χρι¬ 

στιανικού λαού είναι καταφανής εν τή Διαλέξει. *0 Βρυέννιος Ιχει θέσει ώς 
σκοπόν του τήν παραμυθίαν των χειμαζομένων χριστιανών. Επομένως 
οΰδεμίαν κατάπληξιν προκαλεΐ τό γεγονός δτι δ ταλισμάνης παρουσιάζεται 
είς τό τέλος τής συνεντεύξεως πιστεύων είς τήν χριστιατικήν αλήθειαν, 

ζητών τό βάπτισμα και πυνθανόμενος περί τής δδοΰ τής σωτηρίας, μολοιότι 
δ συγγραφεύς άπομακρύνεται ουτω τής σχετικής παραδόσεως*. “Αλλωστε 
καθ" δλην τήν διάρκειαν τής συζητήσεως είναι καταφανής ή προσπάθεια 
του χριστιανού μονάχου νά παρουσιάση τόν συνομιλητήν του εΰκόλως άπο* 

δεχόμενον τά τής χριστιανικής πίστεως- Τό γεγονός μάλιστα δτι δ συνομι¬ 

λητής είναι μωαμεθανός διδάσκαλος και ίεροκήρυξ λαμβάνει, εκ τής επόψβως 
αυτής, χαρακτηριστικήν σημασίαν. Ή δλη συνέντευξις άποδεικνύεται ουτω 
« τεχνητή » καί μή άνταποκρινομένη είς τήν Ιστορικήν πραγματικότητα των 
χρόνων καθ* ους συνεγράφη. *Εν τη σκέψει δμως τοΰ ίεροκήρυκος Ιωσήφ 
δ τρόπος καθ* δν αντιμετωπίζει τό πρόβλημα είναι ασφαλώς δ πλέον Ινδέ- 

δειγμένος. 

6) Παρά ταΰτα δεν πρέπει νά παριφρονήσωμεν τήν βαθεΐαν θεολογι- 
κήν μόρφωσίν και τήν διαλεκτικήν καί αποδεικτικήν ικανότητα τοΰ συγγρα* 

ςρέως. “Οταν έξετάζη τά δύο άκανθωδέστερα θέματα τοΰ Ισλαμο* χριστιανικού 
διαλόγου, δηλαδή τό μυστήριον τής θείας σαρκώσεως καί τό δόγμα τοΰ Τρία* 

δικοΰ Θεοΰ, δ Βρυέννιος έμφανίζεται ώς θεολόγος εξαίρετος και βαθύς8. 

Έν κατακλεΐδι θά ήδυνάμεθα νά εΐπωμεν δτι ή « Διάλεξις μετά τίνος 
*Ισμαηλίτου » παρουσιάζεται ώς τό πλέον προσωπικόν εξ όλων τών έργων τοΰ 
είδους του καί βαθέως θεολογική, έκπληροι δ* απολύτως τόν σκοπόν διά 
τόν δποΐον συνετέθη, μολονότι τά ΰπ* αυτής έξεταζόμενα θέματα είναι γνω¬ 

στότατα. 

Ρουσάνος..., Άθήναι 1935,σσ, 983 -264. Τοΰ αΰτοΰ, Λόγος ύπεραπολογητικός..., 
έκδοθείς ύπά *Ι. Καρμίρη έν Εκκλησία 16 (1936), 215 * 219 καί 236-239. 

1. Βλ. σχετικήν βιβλιογραφίαν είς Ν. Τωμαδάκη, ενθ' άνωτ., οσ· 43 - 48, 
καί Α. Βακαλοπούλου, Ινθ* άνωτ., σσ. 130-144. 

2. Είς μόνην τήν Διάλεξιν Ευθυμίου τοΰ Μοναχοΰ ό μωαμεθανός συνομιλητής 
παρουσιάζεται μεταστρεφόμενος καί ζητών νά βαπτισθη. 

3. Είς τά συνοδεύοντα τήν εκδοσιν τοΰ κειμένου σχόλια περιοριξόμεθα είς 
μόνα τά θέματα τά άφορώντα είς τόν ίσλαμο - χριστιανικόν διάλογον. 
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Β' ΚΕΙΜΕΝΟΝ 

Τοϋ σοφωτάτου Βρνεννίου μοναχοϋ μετά τίνος Ιαμαηλίτον 
διάλεξις· 

ΙΣΜΑΗΛ. Χρή τον έχέφρονα μή χαλεπαίνεΐν έφ* φ ήκει τις άπορούμενον πυνθα- 

νόμενος, δοκιμάζειν δέ τήν πενσιν, κ&ν μεν δύναται λϋσαι, τφ θεφ χάριν 
δμολογεϊν, εϊ δ9 ον, τή τοϋ πννθανομένον παρρησίφ μή δνσχεραίνειν, κ&ν τι 5 

καί τολμηρότερον τφ λόγω συμπλέκεται, μηδέ θράσους γράφεσθαι καί αύθα- 
δείας τόν φιλαλήθως φιλοπευστοϋντα, άποδέχεσθαι δέ μάλλον της διαθέσεως, 

έφ9 φ μή καθ9 νπόκρισιν τούτο ποιεί ουδέ προς τέρψιν, άλλδ. πρδς ωφέλειαν 
αύτφ αφορφ τά της προσελεύσεως. ύπέρ ής κάγώ σοι, θαυμάσιε, προσιών, 

τολμηρότερον ή προσήκει τφ λόγω κεχρήσομαι. της σης δ* αρα συνέσεως 10 

ένεγκεΐν μου τήν παρρησίαν καί λϋσαι τάς άπορίας μοι. 
ΙΩΣΗΦ* Πρώτον τίς εϊ καί πόθεν, εϊπέ· καί περί ποιας των έπιστημών βούλει 
πννθάνεσθαι *; δρω γάρ σου τήν αναβολήν ασυνήθη τοΐς ώδε καί τής φοονής 
σου ώς άλλογλώσσου αισθάνομαι* 

ΕΤΟΣ. 9Εγώ 9Ισμαήλ καλοϋμαι, τό τε γένος καί τήν θρησκείαν Ισμαηλίτης 15 

είμϊ καί τήν άξίαν ταλασιμάνης καί έκ Λαοδικείας μέν δρμώμαι τής έν Φοΐ· 

νίκη, πυθέσθαι δέ βούλομαι περί ζητημάτοον τής καθ9 ύμας τούς χριστιανούς 
πίστεως *. 

5 εϊδ’ οΰ: είτ* οδν Κ εϊ δ* οϋν ΠΒ κ&ν τι: κ&ν τε Π 10 δέ Β 15 τε παραλ. 

Π 17 τούς χριστιανούς: χριστιανών Κ 

1. *0 συγγραφευς παρουσιάζεται ένταΰθα ώς διδάσκαλος και παν επιστήμων* 
οίοσδήποτε δύναται νά τόν πλησιάοη και νά αυζηιήση μετ' αυτού ΙπΙ διαφόρων 
προβλημάτων. Ή έρώτησις όμως ένταύθα είναι μάλλον έσκεμμένη* δ συγγραφευς 
θέλει προφανώς νά δηλώση οτι ή συζήτησις προυχλήθη ΰπδ τού Ισμαηλίτου και 
ούχι ύπό τού χριστιανού. £1ς άπάσας τάς μετοξύ χριστιανών καί μωαμεθανών Δια¬ 
λέξεις, ό προκαλών είναι πάντοτε ό μωαμεθανός. (Βλ. τά σχετικά δια λογικά έργα 
των Άβουκάρα, Ευθυμίου Μοναχού· Σαμωνά, Μανουήλ Β' Παλαιολόγου, πρόσθεν 
σ. 160, σημ. 1, 2, 3, 4 καί σ. 151, σημ. 2). Συχνάκις δ* δ χριστιανός παρουσιάζεται 
δυσανασχετών ή και βίρ προς τήν συζήτησιν Αγόμενος* τοιαύτη π.χ. ύπήρξεν ή περί- 
πτωσις διά τόν Γεννάδιον Σχολάριον και τόν Πν Νικούσιον. 

2. Τό δνομα τού ξένου είναι συνηθέστατον, ή δέ προέλευσίς τον πιθανή. Ό 
δρος «Ισμαηλίτης > σημαίνει ένταύθα οΰχΐ τόν οπαδόν τής αίρέσεως τών Ισμαηλιτών 
άλλα τόν μωαμεθανόν έν γένει. (Βλ. έτυμολογίαν τού δρου είς: Ίωάννου Δσμασχη- 
νοΰ, Πηγή Γνώσεως, ΡΟ 94, 764 Α. Ανωνύμου, Κατά Μωάμεθ, ΡΟ 104, 1448 Β. 
Εύθυμίου Ζιγαβηνού, Πανοπλία, ΡΟ 130, 1332), Σημειωτέου όμως οτι δ Ισμαηλίτης 
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ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ. Λέγε έτοίμως δ βούλει. εις τοντο γάρ έγώ μέσην τήνδε τήν πάλιν 
οίκώ, Ινα πάσιτοΐς τνυνθάνεσθαι θέλουσιν έτοιμος ώ τιρός άπάχριαιν. 90 

ΑΣΕΒΗΣ. Τοντο κάμέ κεκίνηκε προσελθεϊν, το τής σής άγχινοΐας έπιεικές 
ενπράσιτον, επεί άλλως οϋδ9 είς τζρόσωπόν σοι όφθήναι έτάλμησα1. 

ΕΥΣΕΒΗΣ- ΤΙνα οϋν σοι τα άπορου μένα, φράσον κα I μή τρίβε τόν χρόνον. 

ΠΛΑΝΟΣ. *Ως Αναγκαία καί σοφά καί των δτι μάλιστα λυσιτελεστάτιον εϊζ μάτ 
θησιν καI ονκ έμοί μελετηθέντα νυν πρώτον, άλλα τοϊς ήμών διδασκάλοις 25 

έκπαλαι ώς ισχυρά κατά χριστιανών μελετώμενα. [3] καί δή προτεινόμεθα* 

έπΐ τίνι σκοπώ ήλθεν ό Χριστός εϊς τόν κόσμον *; 

ΑΛΗΘΉΣ. "Ινα τόν *Αδάμ, ήτοι πάντα τόν θέλοντα άνθροχπον, άναγάγη πάλιν 
εις τό μέγιστον έκεΐνο άξίωμα, φπερ αυτός έβούλετο δ θεός έξ άρχής αυτόν 
άποκαταστήσαι, τό δέ ήν θεόν θέσει γενέσθαι καί είναι μετά τόν φύσει 30 

θεόν δ δή κατορθώσας δ Λόγος, κρεΐττον ή κατά λόγον ανθρώπινον άφθαρτί- 

σας καί άπαθανατίσας, εις τό καI θεόν είναι πάλιν τόν άνθρωπον έπανήγαγεν. 

[4] ΑΧΑΙΜΕΝΙΔΗΣ. 9Εν τοϊς τιροφήταις δ θεός καί πατήρ καταλλαγείς τή 
άνθρωπότητι, ώς καί ενώπιος ένωπίω τισϊ τούτων λαλεΐν, τίνος χάριν τόν 
έαυτοϋ υίόν αύθις, καθώς ύμεΐς λέγετε, άπέστειλεν εις τόν κόσμον3; 35 

20 έτοίμως Κ 26 έκπαλαιώς Π 29 δπερ ΚΠ 31 ό δή Π 32 άποθανα- 
τίσας Κ 

είναι ταλασιμάνης ή ταλισμάνος, δηλ. διδάσκαλος τού λαού και οόχΐ άπλους πιστός. 
Ή τοιαύτη προτίμησις είναι συνήθης. (Βλ. τά σχετικά διαλογιχά έργα των Ευθυ¬ 
μίου Μοναχού, Σαμωνα, Γρηγορίου τού Παλαμά, Μανουήλ Β' Παλαιολόγου). Ενίοτε 
ή Διάλεξις γίνεται μετά ή ένώπιον έξεχουσών προσωπικοτήτων ή απευθύνεται είς τά 
πλέον έπίσημα πρόσωπα οΰτω π.χ. τά Ιργα του Γενναδίου Σχολαρίου, του Γεωρ¬ 
γίου Άμιρούχζη και τού Γεωργίου Τραπεζουντίου απευθύνονται είς τόν σουλτάνον 
ΜεχμέΤ' Β' τό εργον τού Άρέθα απευθύνεται είς μουσουλμάνον κυβερνήτην τής 
■ Ανατολής. 

1. ΑΙ τοιούτου είδους Ιχφράσεις μαρτυρούν τόν πρός τόν διδάσκαλον θαυμα¬ 
σμόν ( βλ, και στ. 251 - 257 ). 

2. Πριν ή είσέλθη είς την έξέτασιν τού μυστηρίου τής οαρχώσεως, ό Βρυέν- 
νιος έξετάζει πλείστα δσα θέματα σχέσιν έχοντα μέ την σάρχωσιν χαί άποδειχνύοντα 
την αναγκαιότητα αΰτής. *Η πρώτη όμως αΰτη έρώτησις δέν είναι σαφής. ΟΙ μωα¬ 
μεθανοί γνωρίζουν τόν σχοπόν τής Ιλεύσεως (αποστολής) των προφητών (βλ, στ. 
33 - 35). Είναι δμως ό Χριστός άπλοΰς προφήτης ή ό σαρκωθείς υΙός τού Θεού; 

3. *0 μωαμεθανός δέν κατανοεί τήν περί θεώσεως τού άνθρωπον χριστιανικήν 
διδασκαλίαν. Διά τούτο όμιλεϊ περί τής αποστολής τών προφητών, ήτις συνίσταται 
είς τήν < χαταλλαγήν » τών ανθρώπων μετά τοΰ Θεού χαί τήν « επαναφοράν > αυτών 
είς τήν τήρησιν τών θείων έντολών ( βλ. 1«. Ο α γ ά β ί, Ι,β 80Π8 άιζ ρτορίιέϋδηιο 
βη Ιδίβχη, έν Κονιχο ΤΙιοηπδίε, 1966). 



160 Αστεριού Αργυρίου 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ. Ού κατηλλάγη> αλλά δι άγγέλων άγιων 1 περί ών εϊχομεν χρείαν 
έλάληαε των προπατόρων και προφητών τιαιν, άλλ9 ονχ άπαοι, και ζώσι μό~ 

νοις, ούχι καί τοϊς τεθνεώσιν. ό δέ του θεοϋ νίός έλθών τούς εϊς αυτόν πιστεϋσαι 
θελήοαντας, τούς ζώντας καί τούς έν άδου πάντας, πάντων δεινών ήλευθέρωσε, 
τά σώματα Ιάαατο, τάς ψυχάς έρρύσατο, τούς δαίμονας κατήργησε καί είσέτι 40 

καί νυν καταργεί· ουδέ γάρ ενεργοϋσιν ώς πρότερον. 

[5] ΤΆΛΑΣΙΜΑΝΉΣ. Διατί μή. προστάγματι μύνω τον κρατούντα τύραννον τού¬ 

τον καταβολών άφήρπασε τών ίκεΐνου χειρών καί της φθοράς τόν άνθρωπον 
διεοώοατο 2; 

ΜΟΝΑΧΟΣ» "Οτι άδικία παρ αύτώ ούκ έστιν ονδ9 ού μή γένηταΐ' δ γάρ άνθρωπος 45 

έκουσίως ύπεκυφε τώ έχθρώ και ήττηται κατά κράτος καί δεδούλευκε, πεπρα- 

μένος ύπο τής αμαρτίας. ήν ούν ούκ ευπρεπές, άλλον άλλφ εαυτόν ύποτάξαν- 

τος, ύφ9 έτέρου τής έκουσίου δονλείας άπαλλαγήναι, δπερ μετά λόγου καί ούν 
δικάίφ γέγονεν άν, εί βίφ καί ούχ έκών ο άνθρωπος τώ άπατήσαντι ύπετάγη. 

36 ονκ όπηλλάγη Κ 39 έλευθέρωσε ΠΒ 47 ήν Π 49 ή βία Κ 

1. Τά Κοράνιον παραδέχεται δη ό θεάς μόνφ χφ Μωυσεΐ ώμίλησεν ένώπιος 
ένωπίφ (4: 164). Ή μεταγενεστέρα δμως μουσουλμανική παράδοσ&ς συνέθεσε την 
διήγησιν τής <*Αναλήηιεως του Μωάμεθ*. Ούτως δ Μωάμεθ δέχεται τάν κορανικάν 
νόμον απ' ευθείας άπό των χειρών του Θεοΰ και έμπροσθεν του θείου θρόνου, δμι- 

λών τφ θεφ ένώπιος ένωπίφ. βΟ Βρυέννιος αποφεύγει πράς στιγμήν πάσαν Αναφο¬ 
ράν είς τάν Μωυσήν. Θά τά κάμη δμως βραδύτερον (στ. 563 - 664). Τήν αυτήν στά¬ 
σιν σιωπής είχε τηρήσει και δ Βαρθολομαίος ( ΡΟ 104, 1384 Ο -1388 Λ ), ένφ 
άλλοι ΑπολογηταΙ όμιλοΰν περί αύτοϋ διά ν' Αποδείξουν Ακριβώς τήν άπεροχήν τού 
θεόπτου Μωυσέως έναντι του ψευδοπροφήτου Μωάμεθ. Συγχρόνως προσπαθούν νά 
Αναιρέσουν τήν παράδοσιν καθ' ήν 6 Μωάμεθ « είδε » τάν Θεόν. Βλ. Βαρθολομαίου, 
"Ελεγχος..., ΡΟ 104,1384 ϋ -1388 Α, 1399 Β - Ο, 1439 Β - Ο. Νικήτα τοΰ Βυζαντίου, 
"Ανατροπή..., ΡΟ 105,739 Ό - 733 Β. Ριχάρδου, Οοηίιχίαΐίο..., ΡΟ 154, 1045 Α-Β, 
11200-1124Β. *Ιωάννου τοΰ Καντακουζηνοΰ, Λόγοι..., ΡΟ 154, 628 0,676 0* 
685Β. Μανουήλ Β* Παλαιολόγου, Διάλεξις..., έκδ. Β. Τ γ α ρ ρ, σσ. 51 - 53. Εκτενή 
διήγησιν τής «Άναλήψεως τοΰ Μωάμεθ» και άναίρεσιν αύτής ευρίσκομεν είς τάν 
κώδικα 110 τής Μονής Παντελεήμονος (“Αθω), φφ. 960β-267β, αγνώστου συγγρα- 
φέως του ιθ* αίώνος. Τά ένδιαφέρον του πολεμικού αύτοΰ έργου συνίσταται είς τά 
γεγονάς ότι ό συγγράψας αΰτά ήρύσθη έκ δυτικών πηγών. 

2. Ή έρώτησις είναι έσκεμμέγη έξ υπηρετούσα τά γενικάν σχεδιάγραμμα τοΰ 
έργου. Είς τά στόμα δμως τοΰ ’ϊάμαηλ αποβαίνει Αστοχος, έφ* δσον ά μωαμεθανι¬ 
σμός παραδέχεται δτι ά Θεάς είναι παντοδύναμος. Ή Αποστολή δμως τών προφη¬ 
τών είς τάν κόσμον Αποδεικνύει κατά τά Κοράνιον (20: 115 -117, 7 : 171 -172. Βλ. 
καί Α. ΑΓ£7Γίοα, Κέπι&Γφίεε 3«γ ηαείητίεε αβρεοίε 11ιέο1θ£Ημΐ65 Αβ Ια οοα- 
οερϋοη οοΓ&ηΐηιιε Αε ΙΉίβΙοίΓε, 8ΐΓΒ3ΐ>οηι*β 1962, σσ. 66-73) τόν σεβασμόν τοΰ 
θεοΰ πράς τήν Ανθρωπίνην προσωπικότητα καί έλευθερίαν. 

3 - 7 · 1967 



* Ιωσήφ τοΰ Βρυεννίου μετά τίνος Ίσμαηλίτου Διάλεξις 161 

[6] ΚΑΡΜΙΑΝΟΣ. Τί δήποτε μή πέπομφεν άγγελον είς τδ σώσαι τάν άνθραοπον, 50 

άγιον δντα και γενναιότερον τον Απατεώνος *; 

ΒΡΥΕΝΝΙΟΣ. "Οτι γενόμενος μεν άνθρωπος και αυτός Απόλλνσι τον είναι βτίερ 
εστί, μενών δέ είς τδ κατά ψύσιν άδυνατεΐ τούς άμαρτήσαντας δικαιονν ή 
ζωώσαι τούς τεθνεώτας ή άφθαρτίσαι τούς έφθαρμένονς, καί δλως δέ χώραν 
ούκ έχει τδ τροπή και αυτό ύποκείμενον άτρεψίαν έτέροις χαρίζεσθαι. ί 55 

[7] ΙΣΜΑΗΛ. Καί τίνος χάριν μή ψόσιν έτέραν κτίσματος έκ τοϋ μή δντος πσρα- 

γαγών είς τδ είναι δι ίκείνης τήν πεσονσαν ψύσιν Ανέστησεν; 

ΙΩΣΗΦ. Εϊ τινι φύσις άγγέλων άδυνατεΐ βοηθεϊν, τις άν έτέρα φύσις Ισχνσει(ε) χεΐρα 
ταύτη βοήθειας όρέξαι τοϋ βύσασθαι μέν τής τνραννούσης χειρδς καί λύοιν 
παρααχεΐν των ημαρτημένων και προς τούτοις αθανασίαν χαρίσασθαι; δι &ν~ 60 

θρώπον τοίνυν δ θάνατος καί δί* Ανθρώπου ή σωτηρία. 

[8] ΑΠΙΣΤΟΣ. Διατί μή έκ τής αυτής φύσεως ομογενή καί συμφυή άνθραχπον τφ 
9Αδάμ είς βοήθειαν άποστείλας τούτον τοϋ πτώματος ήγειρεν; 

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ. Ούχ ένα και δύο, οϋ δέκα ούδ* εκατόν, άλλα μυρίονς τοιούτους Απέ- 

στειλε* 1 2 * * * * * 8 και μαρτυροϋσιν οί προαποοταλέντες προπάτορες, πατριάρχαι, προ- 65 

φήται, βασιλείς καί κριταί. 
ΑΣΕΒΗΣ. Πώς ούν, παρ αυτόν επί τούτο σταλέντες, βύσασθαι τούτον ούκ ϊσχυσαν; 

ΕΥΣΕΒΗΣ. "Οτι ένδς έκάστον δικαιοσύνη μόγις σωζειν αυτόν ή ούδ* αυτόν Ισχνέ, 

πάσα γάρ δικαιοσύνη ανθρώπου, φησίν, ως @άκος Αποκαθημένης ένώπιον τοϋ 
θεοϋ* έπειτα δέ καί Ανθρώπων ουδείς Αναμάρτητος, ουδ* άν μία ημέρα ή δ 70 

βίος αυτόν επί γής. 

69 · 70 Ήσ. 64,6. 

54 άφθαρτίσας Π δέ παραλ. Κ 58 Ισχύση ΠΒ 62 όμονογη ΠΒ ανμφιά Β 
68 - 69 μόγις... δικαιοσύνη παραλ. ΠΚ 69 φησίν: ψύσιν Κ 

1. ΟΙ άγγελοι κατά τό Κοράνιον είναι φορείς των εντολών τοΰ θεοΰ (97 :4, 
70 : 4, 32 : 4, 16 : 2, 35 : 1, 40 : 170, 22 : 74, 66 ; 6 ) καί της άποχαλύψεως (81:19, 
26 :193, 16 : 104, 11:20, 2 : 91, 92, 185). Διά τήν καταλλαγήν του δμως μετά των 
άνθρώπων καί τήν σύναψιν συνθήκης μετά τίνος όμάδος ανθρώπων 6 Θεός έχλέγει 
ενα προφήτην άνήκοντα είς τήν αΰτήν δμάδα (38:47, 3:174, 37:70-71, 26:105, 
15 :4, 80, 43 : 5, 23 ; 32, 46, 17 : 16, 16 : 38, 30 : 8, 40 : 5, 28 : 75, 10 : 48, 7 : 92 Κ 

2. Τοιαύτη είναι κυρίως ή διδασκαλία τοΰ μωαμεθανισμού. Κατά τό Κοράνιον 
έκτάς τών 26 βιβλικών ή έξω - βιβλικών προφητών, των όποιων τά ονόματα είναι 
γνωστά, δ Θεός άπέστειλε πλήθος προφητών, 4φ* δσον ούδεμία πολιτεία έμεινεν 
άνευ προφήτου καί έφ* δσον κάτά τήν ήμέραν τής κρίσεως έκαστος προφήτης θά 
είναι «μάρτυς» διά τάν λαόν του ( βλ. Α. ΑτβγΓΪο ιι, ΚοκηαΓ^ιιοβ..., σ. 61). 
"Η μουσουλμανική παράδοσις προσεπάθησε νά καθορίση τόν αριθμόν τών προφητών 
(βλ. * Ανωνύμου, Κατά Μωάμεθ, ΡΟ 104, 14520-0 Βαρθολομαίου, "Ελεγχος..., 
ΡΟ 104, 1416 Β-Ό. Ευθυμίου Μοναχού, Διάλεξις..., ΡΟ 131, 36 Β - Ο). 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετος ΛΕ’ 11 
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[9] ΠΛΑΝΟΣ. Τίνος ένεκα άγγελος μεν ον γέγονεν είς το σώσαι ανθρώπους, &τε 
τιμιωτέρου καί αυτού έγγυτέρω τής των άγγέλων ουσίας, άλΧ άνθρωπος; 

ΑΛΗΘΗΣ. "Οτιπερ, εΐ οΰτω παραγέγονεν είς τον κόσμον, φαντασία ένομίσθη έλθεϊν 

άλλ* οϋκ άληθείφ, έπεί δ άγγελος αψηλαφητός καί άνλος καί άσώματος, καί 75 

προσέτι ψιλός άγγελος έδοξε μόνον, ον μήν καί θεός. 

ΑΧΑΙΜΕΝΙΔΗΣ. ΔιατΙ μή γέγονε καί άγγελος είς τό σώσαι τους έκπεσόντας άγγέ- 

λους, ώς ένηνθρώπησε τον σώσαι μόνον τον άνθρωπον; 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ. Όη διά τον άνθρωπον άλΧ ον διά τόν άγγελον τόδε τό παν συνε- 

στήσατο καϊ δτι ένταύθα μέν δλον το γένος, έκεΐ δέ μέρος των πόντιον εκπέ- 80 

πτωκε* και διότι δ μέν άνθρωπος πεσών μετενόει, των δ* άγγέλων ή πτώσις 
νπερηφανίας παραίτιος άμετανοήτου καί άπογνώσεως' καί άτι δ μέν άγγελος, 

άφ εαυτόν καί τέλειος ών καί πλανηθείς καί πλανησας, άτε φθονερός, πάρω- 

ράθη, δ δέ άνθρωπος, καί ώς άτελής ών καί φθονηθείς καί πλανηθείς μόνον, 

ώς ελέους άξιος, έλέονς ήξίωται. 85 

[11] ΚΑΡΜΙΑΝΟΣ. Καϊ τι δήποτε μή μόνον ψυχήν άυλον αλλά καί σώμα ένυλον 
έλαβεν; ήρκει γάρ τεθεωμένη ψυχή πάσας τάς έν φδου ψνχάς έκλυτρώσασθαι, 

ΒΡΥΕΝΝΙΟΣ. 9Οτι μή μόνον ψυχή αλλά καί σώματι δ άνθρωτιος ήμαρτε καί ον 
τούς εν αδον νεκρούς μόνον αλλά καί τους έπιζώντας καί τους είς τό έξης πάλιν 
γεννηθησομένους έλενθερώσαι έλήλυθεν. ή ψυχή ούν μετά τής θεότητος τάς 90 

ψνχάς, καί τό σώμα μετά τής αυτής τά σώματα τής φθοράς έλυτρώσατο. 

[12] ΙΣΜΑΗΛί ΔιατΙ μή γυμνή τή θεότητι αλλά διά περάσματος τής σαρκός ήμΐν 
ώφθη τοϊς έπί τής γης καί τοϊς έν ή.δον δέ μετά τής ψυχής; 

ΙΩΣΗΦ. Ονχ δτι έκεΐνος έν τούχω άδυνατει, άπαγε, άλλ* δτι ούδείς ήδννατο στέρξαι 
τήν αυτού παρουσίαν, ώς έστι φαινομένου, ποσώς' έν γάρ τφ ρυπαρω τφδε σώμα- 95 

τι μένιον δ άνθρωπος, εΐ καί αμαρτίας έχόμενος, ανάξιος καί άδννατος τοιαύτην 
δόξαν θεάσασθαι. ^ 

Β13] ΑΠΙΣΤΟΣ. Τίνος χάριν μή πάσιν αλλά τοϊς ίουδαίοις έν σαρκί πεφανέρωται; 
ίδει γάρ τοϊς απανταχού γής φανήναΐ' έπ Ισης γάρ πόντιον θεάς καί υπέρ πάν¬ 

των έπ ϊσης έλήλυθεν. 100 

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ. 9Ιουδαίοις μέν ώς ενσ&βεατέροις καί δμοφόλοις καί τόν αυτού πα¬ 

τέρα θεόν δοκοϋσιν όμολογεϊν, ού πάσι δέ, δτι ώς άνθρωπος περιγραπτός 
άλλ* ούχΐ ώς θεός άπερίγραπτος παρεγένετο. εί δέ πάσιν έν τφ αύτφ χρόνφ 
καν τή αυτή έφάνη μορφή, δοκήσει πάλιν, ονκ άληθείφ, καί πόσης πλάνης 
άνάπλεω τά τής οικονομίας άπασιν άν ένομίσθη, τοϊς τότε καί ήμϊν τοϊς μετέ- 105 

πειτα. 

[14] ΑΣΕΒΗΣ. ΔιατΙ ύπέρ πάντων δμοίως έλθών, μή πάντας άρδην διέσωσε τούς 
άνθρώπους; 

81 διότι: δΐ Β ΠΚΒ 96 εί καϊ: ή καϊ Β 
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ΕΥΣΕΒΗΣ. "Οτι ον βίρ. καί τυραννίδι, α&χεξονσιόχηχι δέ μάλλον τήν άςετήν καί 
άψ ήμών, ούκ έξ άλλον, πορίζεσθαι δίκαιον ** 110 

[15} ΠΛΑΝΟΣ. *Αλλά πώς, Θεός ών, ένηνθρώτνησεν 2; 
ΑΛίίΘΗΣ. 'Υπερ κατάληψήν3, άνθρωπε* εΐ γάρ τοιαντη τις ήν ή του Θεού οικονομία, 

1. ΑΙ μεταξύ των παραγράφων 9 καί 11 περιεχόμεναι έρωχήσεις τού Ισμαηλί- 
του δέν αποτελούν « σημεία αντιλεγόμενα » μεταξύ των δυο θρησκειών. Τά βασικόν 
πρόβλημα είναι ή αποδοχή τής θεότητος του Χριστού καί τής θεώσεως τού ανθρώ¬ 
που ώς ύψίστης έκφράσεως τού σωτηριολογικού έργου τού ένανθρωπήσαντος ΥΙοΰ 
τού Θεού (βλ. π.χ. Ευθυμίου Μοναχού, Λιάλεξις... Ίωάννου τού Καντακουζηνοϋ 
"Απολογίαι. Ανωνύμου ( = Ριχάρδου ), Οοηίοδδΐο, ΡΟ 151, 1152 Β ■ 1169 Α. Γεννα¬ 
δίου τού Σχολαρίου, Περί τής οδού τής σωτηρίας, (ΕυνΓβδ οοιηρίέίεδ, τόμ. 111). 

2. "Από τού σημείου τούτου μέχρι χαί τής παραγράφου 21, ή Λιάλεξις στρέφε¬ 
ται περί τό μυστήριον τής σαρκώσεως. Τό δόγμα τούτο τής χριστιανικής πίστεως 
αποτελεί μίαν έκ των ουσιωδών μεταξύ των δύο θρησκειών διαφοράν (βλ τήν "Επι¬ 
στολήν Γεωργίου τού Τραπεζουντίου πρός τον σουλτάνον Μεχμέτ Β', έχδ. Γ. Ζώρα, 
"Αθήναι 1953), τήν έξέτασιν δ' αυτού άπαντώμεν είς 6λα γενικώς τά σχετικά χρι¬ 
στιανικά κείμενα, εΐτε υπό τήν μορφήν πολεμικής τής χορανικής χριστολογίας, είτε 
υπό μορφήν απολογητικήν (=έξήγησις τού χριστιανικού δόγματος). Βλ. Δαμασκη¬ 
νού, Πηγή Γνώσεως, ΡΟ 91, 765 Α ίο · Ο ίο, 768 Β 8- Ο 4. "Ανωνύμου, Κατά Μωά¬ 
μεθ 101, 1152 ϋ · 1153 Β Άβουχάρα, Διάλογοι, άριθμ. 23, 25, 35, 36. Βαρθολο¬ 
μαίου, "Έλεγχος..., 101, 1109 Β -1112 Α. Βυζαντίου, "Ανατροπή..., ΡΟ 105, 712 Β - Ο, 
716 Α - 717 Α, 721 0 - 728Β. 733Β-736Β, 737 Α-0, 710Α-Β, 740Β-Ο, 7160- 
718 Β, 768 Ο, 769 Π - 772 Β, 777 Ο - 780 Β, 802 Ό - 805 Β. Ευθυμίου Μοναχού, Λιάλε- 
ξις 131, 20ϋ Η-25 Ο ίο, 28Βι·θ5, 29 Α 14-32 Αιο. "Αρέθα, "Επιστολή·.., έν Βγ- 
ζαηϋοη 21 ( 1954), σσ. 294-296, 301-302. Γρηγορίου τού Παλαμά, "Επιστολή, Ιν 
Δ1ΕΕ Γ" (1889), 231 -232. Ριχάρδου, ΟοηίυΙαϋο..., ΡΟ 151, 1041 Β-1016Α, 
1096 Β- 1097 Α, 1140 Ο* 1118 Β. "Ιωάννου Καντακουζηνοϋ, Λόγοι, ΡΟ 154, 652 Α- 
673 0 και τάς 4 "Απολογίας, ΡΟ 151. Μανουήλ Παλαιολόγου, Διαλέξεις, άριθμ. 
7- 13 καί 21-21. Διά τόν σκοπόν τής σαρκώσεως βλ. κυρίως Ευθυμίου Μοναχού, 
Λιάλεξις, ’Αρέθα, "Επιστολή καί Καντακουζηνοϋ, "Απολογίαι. 

3. «Υπέρ κατάληψιν». Οί χριστιανοί άπολογηταί προσεπάθησαν διά τριών κυ¬ 
ρίως δδών νά καταστήσουν νοητά είς τούς μωαμεθανούς τά δόγματα της χριστιανι¬ 
κής πίστεως καί Ιδίφ τά τής ένανθρωπήσεως καί τριαδικάτητος: α ) Διά συλλογιστι¬ 
κών Αποδείξεων (κυρίως οί Άβαυκάρας, Νικήτας Βυζάντιος, Μανουήλ Παλαιολάγος, 
Γ. Τραπεζούντιος, Γ. Άμιροΰτζης), β) Διά τής άναφοράς είς αντικείμενα χαί φαι¬ 
νόμενα τού φυσικού κόσμου (οί "Αβουκάρας, Ευθύμιος Μοναχός, Σαμωνάς, Άρέ- 
θας, Μανουήλ Παλαιολόγος, Ψευδό - Γεννάδιος), γ) Διά τής άναφοράς είς τάς Γρα- 
φάς (σΐ Σαμωνάς, Ριχάρδος, Καντακουζηνός, Παλαιολόγος). Παρά ταϋτα όμως, 
οΰτοι είχον συνείδησιν ότι τά χριστιανικά δόγματα είναι αντικείμενα πίστεως κυρίως 
καί ούχί λογικής κατανοήσεως (βλ. πχ. Μανουήλ Β" Παλαιολόγου, Διαλέξεις, τήν 
ύπ" άριθ. 9, Νικήτα τού Βυζαντίου, Έκθεσις..., ΡΟ 105, 808Αι-Οι καί τούς 
ύπερόχους λόγους τού άγιον Κοσμά τού ΑΙτωλοΰ (Ιχδ. Αΰγ. Καντιώτου, σ. 67), 
Ιδιαιτέρως δέ διά τούς μωαμεθανούς: Ριχάρδου, ΟοηίαΙαίΙο, ΡΟ 151, 1018 Β · 
1052 Α, είδικώς διά τήν σάρχωσιν : Καντακουζηνοϋ, "Απολογίαι, ΡΟ 161,381-381. 
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ώστε καταληπτήν αυτήν γεννητή φύσει είναι, ονκ άν ήν θεία ουδέ τοσαντα παρά¬ 

δοξα πάντως τούτη έπηκολούθησε, και μετά τούτο, ροπήν έπΐ τά χείρω καί 
άλλοίωσιν αυτής τής θείας φύσεως κατηγορεί. Πώς δέ αν τολμάς τούτο περί- 115 

εργάζεσθαι, δ τά έν ποσίν άγνοών και μηδέ δ τι ποτέ έστιν ονκ αν εϊποις μοι 
φως ή στερέωμα ή τι των μετεώρων και αοράτων, άλλ* ουδέ τί έστι σκώληξ 
σαφώς έπιστάμενος; 

ΑΧΑΙΜΕΝΙΔΗΣ. Προς τήν έμαυτοϋ άφορών βδελυγμίαν καί τήν θείαν αξίαν εκείνην, 

ου θαύμα πώς άπορων λέγω' πώς, θεός ών φύσει, θελήσει άνθρωπος γέγονε* 120 

τουναντίον γάρ έμοί μάλλον τολμηρόν δοκει καί άνόητον το λέγειν τον φύσει 
άνενδεή καί άχραντον θεόν καί απρόσιτον υπέρ χρείας ανθρώπων σάρκα φορέσαι 
καί γενέσθαι άνθρωπον ύμιν δμοιον κατά πάντα1, εΐτα τούς τούτο λέγοντας 
έρωτωμένους τον λόγον μηδέν άποκρίνεσθαι, αλλά λέγειν ύπέρ κατάληψιν, ώς 
δ γε άρνούμενος τούτο καί έν τή εαυτού περιωπή άτρεπτον καί άναλλοίωτον 125 

μένειν άεί τάν θεόν διαβεβαιούμενος, οντος άρα καί έκδικεϊ καί δοξάζει τό θειον. 

άμέλει δι αυτό γε τούτο, εϊς έλεγχον καί πάλιν έπερωτώ· πώς, θεός ών, άνθρω¬ 

πος γέγονε, τό άναξιώτατον τού θεού; 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ. Ύπέρ τό πώς καί ώς αυτός έπίσταται δ φιλάνθρωπος μόνος, σύ δέ, 

δ τά ψηλαφούμενα των κτιαμάτων πώς γέγονεν άγνοών, τολμφς τό πώς έπί θεού 130 

έρευναν; 
[16] ΚΑΡΜΙΑΝΟΣ- Τί ώδε κακεϊσε περινοστεΐς; εις έμέ διδάξαι τήν σήν πίατιν 

ονκ οϊδας ουδ* αυτός γινώσκεις τι πιστεύεις. λοιπόν τίνι τρόπω γέγονεν ό θεός 
άνθρωπος, είτιέ τόν λόγον. 

ΒΡΥΕΝΝΙΟΣ. 9Επίσχες, εύφήμει καί έπίστασο, ως ή τών χριστιανών πίστις ονκ έν 135 

αποδείξει λόγων ούδ9 έν τώ συμβαίνειν ταϊς ανθρώπιναις δόξαις τά πιστενόμενα, 

άλΧ έν αύτφ τώ ύπέρ άπόδειξιν είναι καί γνώσιν άπασαν τό πιστόν αύτη έχει καί 
βέβαιον, καί τούς λόγους δ9 οϋς απολογούμενοι λέγομεν, ούχ ώς αποδείξεις τής 
πίστεως, άλλά τής ήμετέρας δόξης ομολογίαν φαμέν. παν δέ θειον, ή θειον, 

ύπέρ πάσαν κατάληψιν είναι πιστεύομεν καί γάρ εϊ τι τών θείων δι άνθρωπί- 140 

νιον έπιχειρημάτοον άποδείκνυται, αντόθεν έχει τόν έλεγχον μή θειον είναι άλλά 
δοκεϊν, τά δι άνθριοπίνης τέχνης πιστοϋσθαι καί γνώσεως. τί γάρ έστιν άνθρω¬ 

πος ή ανθρώπινη σοφία πρός τό άποδειχννναι τά θεϊα καί άκατάληπτα *, πλήν 

116 εϊποις μοιιεϊποιμι Β 137 τώ: τό Β 139 εϊ θειον ΠΚ 

1. Ό Ανωτέρω συλλογισμός εκφράζει αύτήν τούτην τήν ούσίαν τής μωαμεθα¬ 
νικής διδασκαλίας περί σχέσεων ΘεοΟ καί ανθρώπων. Βλ. Κοράνιον 42:50, 6:103, 
57 : 3, 4:152, 17 : 95 - 96, 10 : 2, 41 : 5, 18: 10, 3:190. Επίσης: I,. Ο&Γάβί βί 
Μ. Α. Αη&ΏταΙΙί, Ι«α ιηγείΐςιιε αηχ^ηΐχη&ηβ, ΡαΗβ 1961. Α. Μ. Καζίΐτ, Ι,α 
Κένέΐαίίοα άαηβ ΓΙδΙαιη, έν Κβνηβ ά’ΗίδΙοΪΓε <368 Κείΐ^ΐοηδ 100(1929), 13 "48. 

2. 'Εν τούτοις Νικήτας ό Βυζάντιος, Έκθβσις..,, ΡΟ 105, 828Ο-829 Β, λέγει 
δτι ή χριστιανική πίστις, διά νά γίνη Αποδεκτή, έχει Ανάγκην λογικών Αποδείξεων. 
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συ, ο τολμηρώζ έρωτών, είπε πρώτον περί σαυτοϋ πώς γέγονας άνθρωπος, καί 
τότε διερεννήσεις ακριβώς καί δυνήση νοήσαί τι Ισως καί περί της θείας σαρκώ- 145 

σεως, μάλλον δε μηδέ τότε* ουδέ γάρ, επειδή ή σή γέννησις γέγονε γνώριμός 
σοι κατά τι, ήδη γέγονε ή γενήσεται και ή θεόν, οϋτω γάρ άν ήν κάκείνη άν- 

θρώπον καί ού θεοϋ. εί δ9 έπϊ τούτη απορείς, πώς έρευναν περί εκείνης τολμφς1; ι/ 
[17] ΙΣΜΑΗΛ. Υπερβαίνει μου τόν νοϋν τής οϊκονομίας ή κατάληψις, καϊ δώ ταύτην 

γνώναι ου δύναμαι ουδέ πιστενσαι ανέχομαι. 150 

ΙΩΣΗΦ. Τί λέγεις; έπειδή σοι καθημένω έν σκότει έπεφάνη τό φως, ού καταδέχη 
τούτο; άλλ* έπε'ι ούκ οϊσθα τό πώς, παραιτεί τόν φωτισμόν; ώς τυφλόν σου τό 
οξυδερκές και ήλίθιον τό σοφόν καί τό περίεργον μάταιονί ώστε λοιπόν εκείνα 
μόνον είναι πιστεύεις, δσα τή γνώσει καταλαβεϊν δύνασαι; εϊ τι δέ τόν νουν 
ύπερβαίνει τόν σόν, μήτε είναι μήτε γενέσθαι ύπολαμβάνεις; 155 

ΑΠΙΣΤΟΣ. Πάντως. 

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ. 9ΑλΧ άπονοίας τούτο, ϊνα μή λέγω άνοιας γνώρισμα, εϊ γάρ δρίσαχ- 

μεν, εϊ τι μεν δυνάμεθα γνώναι, τούτο καί μόνον είναι, εϊ τι δέ μή νοησαι δυνάμε- 

θα, τούτο μηδέ είναι τό παράπαν, και ώσπερ ημείς βουλόμεθα και ή ήμετέρα 
φρόνησις και εϊδησις απαιτεί, ού μην άλλως γίνεσθαι τά γινόμενα, δρα ποΰ 160 

αγνωσίας καί άσεβείας χωρεϊ τουτί τό έννάημα, ή μάλλον ή ματαία νπόληφις 
καί ανόητος! ευθύς γάρ οϊχήσεται ήμϊν άπαν ουράνιον και παν άυλον και 
άσώματον τό ύπέρ ημάς' και σύν αύτοϊς τά μέλλοντα αγαθά, αύτάς τε ό παρά¬ 

δεισος, πάντα τά περί τόν θεάν καϊ τιρό πάντων αΰτος- ύπέρ γάρ κατάληφιν 
ταϋτα πάντως καί ύπέρ νουν */ 165 

[18] ΑΣΕΒΗΣ. Καϊ εϊ γε σώμα φορέσαι τόν θεόν έχρψ, έδει εκ των τίμιων σωμά¬ 

των λαβόντα, οϊον οϋρανον, ήλιου, αστέρων, ή έκ τοΰ μή δντος άλλο τιμιώτερον 
τούτων σώμα παραγαγόντα έκεϊνο ένδύσασθαι, ονχϊ σάρκα έκ γυναικείων 
αϊμάτων δανείσασθαι. 

ΕΥΣΕΒΗΣ- Έπίσχες' πρώτον μέν ούχ δ ουρανός ή δ ήλιος ή των άλλων αστέρων 170 

τις ήμαρτεν, ϊνα εκείνου τό σώμα φορέσας θεός τώ όμοίω τι δμοιον άνακτήσε- 

ται, άλλ’ άνθρωπος καϊ παρέβη τόν νόμον και τιέπτωκεν, δς καί τοιαύτης 
βοήθειας έδεϊτο οϊας άρα καϊ έτνχεν. έπειτα ουδέ έοικεν έρμηνευτάς ημάς είναι 
θεοϋ, πώς καί τίνι τρόπφ έχρήν τό μυστήριον αυτόν εργάσασθαι τό άτιόρρητον' 

152 ήσθα Β 171 τό όμοίφ Β 

1. Τήν αυτήν περίπου σχέψιν έχφράζβι καί Ιωάννης δ Καντακουζηνός, *Απο· 
λογίαι..., ΡΟ 154, 3810-384 0. 

2. Τοιαότη βεβαίως θέν είναι ή μωαμεθανική θεολογιχή σχέψις. Άνιιθέτως 
παραδέχεται αδτη χαί διδάσκει τδ άχατάληπτον τοΰ Θεοϋ χαί τοΟ νοητού κόσμου 
υπό τοΰ άνθρωπον. Τοιαΰτη εΙ?αα ή σχέψις τών λεγομένων < φυσικών φιλοσόφων * 
(βλ, περίπτωσιν τοΰ Ιατρόν Ραζή) διατελουντων υπό τήν έπίδρασιν ιών Ελλήνων 
φυσικών χαί χαταδικασθέντων υπό τής ορθοδόξου θεολογίας. 



166 Αστεριού Αργυρίου 

καί γε τό δοκεϊν ονχ ώς έδοξεν έκείνω άλΧ ώς ήμΐν δοκεϊ βέλτιο,* εΐ&ϊζ τούτο 175 

γενέσθαι λανθανόντως πως σοφωτέρονς ημάς αυτούς οϊεσθαι ΰν.ίκνυσι καί 

αύτοϋ τον θεοϋ, τούτο δέ παραφροσύνης έσχατης και πλάνης άκρας τεκμήριον. 

οϊον δέ και τό άσύνηθες εκείνο καί ξένον σώμα τό καί τούς ούρανούς καί τον 
ήλιον τη τιμιότητι νπερέχον τοϊς άνθρώποις έφάνη; ή τις τφ άπροσίτω καί 
άστέκτφ προσέγγισαν ή πιστεϋσαι ήνέαχετο; εί γάρ ήλιου δίσκφ προσπέλασαν 180 

θνητή πόση φύσει αδύνατον, τί ούκ άν ύπέστημεν> εϊ γε τούτου βελτίω φύσις 
σνναναστραφηναι ήμΐν προσετέτακτο; πώς δέ σε κάκεινο παρέδραμεν, δτι τό 
τιμιώτερον μή μόνον ήλιου άλλα καί παντός κτίσματος δρωμένου δ άνθρωπος 
πέφυκε; δς καί τοσοϋτον απάντων σωμάτων ύπερέχει τφ τής τιμιότητος λόγφ} 

δσον δούλων δεσπότης καί αψύχων καί αλόγων τό έμψυχον καί λογικόν καί 186 

θεόν κατ' εΙκόνα γενόμενον \ 

ΠΛΑΝΟΣ. Ναι, ταντα πάντα συν λόγω άπέδωκας' [19] τό δέ πώς εκ γνναικός 
μόνης σπέρματος δίχα τέλειος άνθρωπος δ Χριστός άπιστεϊν με βιάζεται *. 

ΑΛΗΘΗΣ. Καί πώς εξ άνδρός μόνου σπέρματος άνεν δλόκληρος άνθρωπος ή γυνή; 

ΑΧΑΙΜΕΝΙΔΗΣ. Πώς τούτο λέγεις ούκ οϊδα' σαφήνισόν μοι τον λόγον πλατύ- 190 

179 ή τΙςιεΙτις ΠΚ 186 δσων Β 

1. Καί ένταύθα ή έρώτησις του Ισμαήλ 8έν Αντιπροσωπεύει την μωαμεθανι¬ 
κήν θεολογίαν. Ό Ανθρωπος είναι τό Ανώτερον των δημιουργημάτων: δ Θεός έδη- 
μιουργησεν αύιόν έκ τοΟ πλέον πολυτίμου υλικού ( Κοράνιον 96 :4)' τόν Ιδιδαξε τά 
όνδματα των λοιπών δημιουργημάτων ( 2 : 29 )* διέταξε τούς Αγγέλους νά τόν προσκυ¬ 
νήσουν (96 : 4, 20 : 116, 16 : 30, 38 : 73, 18 : 48, 17 : 63, 7 : 10 )* ή αρνησις τοΰ Ίμπλίς 
προυχάλεσε τήν πτώσιν του ( 20: 116 , 26 : 95, 16 : 31, 38 : 74, 18:48, 17:63, 7 :10, 
2:32)* δ Θεός εθεσεν σύμπαντα τόν υλικόν καί πνευματικόν κόσμον είς τήν Υπηρε¬ 
σίαν τού Ανθρώπου, ώστε νά δυνηθη οθτος νά Ικπληρώση τόν έπΐ γης προορισμόν 
του ( βλ. Α. Αγ£7γϊοιι, ενθ” άνωτ., σσ. 40-41)* συγκρινόμενος δμως πρός τά 
αυλα δντα, 6 άνθρωπος είναι Βαοΐιατ =δν σαρκικόν (Κοράνιον 15:28,33, 19 :17,26, 
38:71, 11:29, 12:33, 21:36-36). 

2. Ή παρούσα έρώτησις, καθώς καί ή έρώτησις των στίχων 228 - 231, άναφε- 
ρόμβναι εις τήν θαυμαστήν σύλληψιν καί γέννησιν τού Ιησού, δέν Αρμόζουν είς τό 
στόμα τού μωαμεθανού, έφ* δσον ή θρησκεία του παραδέχεται τήν ανευ σπέρματος 
Ανδρος σόλληψιν καί θαυμαστήν γέννησιν τού Ιησού ( βλ. Κοράνιον 19:16-37, 
21:91, 66:12, 4:169, 3:37-42, 62. Επίσης δ. Μ. Ζνεαιει*, ΤΙιε Μοδίειη 
ΟΙιπδΙ, Ι,οηάοη 1912. Ρ. 1,. Βαίτίτετ, ίέειιβ βη άε Ιδίαχη, 1955. Α&ά-ΑΙ- 
Ι&Π1, Μαπε εΐ ΓΙεΙαιη, Ρετίε 1960. Μ. Η α^είε, Ι«ε ΟΗπδΙ άε ΓΙεΙαιη, ΡακΊε 
1969. Η Μΐοϊι&τιά, εεΐοη 1ε Οογοπ, Νειχείιαίεΐ 1960). ΟΙ χριστιανοί 
Απολογηταί φαίνονται θέλοντες νά δώσουν μίαν λογικήν ή φυσικήν Απόδειξιν τού 
μυστηρίου τής ααρχώσεως. Λιά τόν λόγον δ' αύτόν Ασφαλώς παρουσιάζουν τους συνο- 
μιλητάς των έρωτώντας έπ* αύτού (βλ. και Εύθυμίου Μοναχού, Διάλεξις..., ΡΟ 
131, 210-24 Α. 
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τερον 1, έπεί ον λύσιν τον ζητονμένον δοκεϊ μοι, άλλ9 απορίαν έπ άπορίφ 
έπάγειν μοι. 

[20] ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ. Φημί' έκ τριών υλών διαφόρων πάντη την τής άνθρωπίνης 
φύαεως σύστασιν αί θεϊαι Γραφαί μαρτνροϋσι, πηλόν, πλευράς, σπέρματος' 
καί την εκ τον μή δντος εις το είναι παραγωγήν τον γένους ήμών διά τριών 195 

γενέσθαι τρόπων ωσαύτως πιστεύομεν, πλάσεως, λήψεως, συνάφειας* ών 6 μεν 
πρώτος καί δ δεύτερος ίδιοι, δ μέν γάρ τώ 9Αδάμ, ό δε τή προμήτορι μόνον 
άποκεκλήρωται, δ μέντοι γε τρίτος κοινός Άπασιν ώμολόγηται. οΟτοι γουν 
πάντες, εί και τον ήμέτερον λογισμόν ύπερβαίνουσιν, άλλ9 άδιστάκτως πι¬ 

στεύονται παρ ήμών, καί ονκ έπειδή τόν λόγον οϋκ Ισμεν αυτών, ήδη καί &ς 200 

Αδυνάτους αυτούς παραιτούμεθα. 

ΤΑΛΙΣΜΑΝΗΣ. Μάλιστά γε. 

ΜΟΝΑΧΟΣ. *Ως ούν έπ9 έκεΐνων ούτε τφ πηλώ τήν δύναμιν ούτε τή πλευρφ ούτε 
τώ σπέρματι άλλα το παν εις τόν θεόν άναφέροντες δμολογοϋμεν δτι μόνφ Ισχύει 
τά πάντα τώ νεύματι, οϋτω καί επί τής αυτόν αρρήτου έκ των πανάγνων αίμά- 205 

των τής παναγίας Παρθένον σαρκώσεως, εί καί τόν λόγον αύτής άγνοονμεν, 

αλλά τφ υπέρ δύναμιν λόγω τό παν άνατίθεμεν' δ γάρ έκ μέν πηλού τόν Άνδρα, 

έκ δέ πλευράς τήν γυναίκα, έκ δέ ομιλίας άνδρός τε καί γυναικός τό ήμέτερον 
γένος σννιστών, αυτός καί σπέρματος Άνεν, έξ αιμάτων παρθενικών, σάρκα 
έαντω συστήσασθαι ονκ αδύνατος. εϊ δ9 οϋ, τί σοι τούτων δοκεϊ μείζον επί 210 

θεόν, τό εκ μή δντων είς τό είναι τά δντα πάντα παραγαγεΐν καί Ιδίαν φύσιν 
έκάστφ των γενομένων χαρίσασθαι ή τό τάς δοθείσας φύσεις αυτών άμεϊφαι 
πάλιν έπΐ τό κρεϊττον, ώς βούλεται; 

ΚΑΡΜΙΑΝΟδ. Τό πρώτον. 

ΒΡΥΕΝΝΙΟΣ. Ούκοϋν δ τό πρώτον άκαμάτως νεύματι μόνω ποιήσας πιστός έστι 215 

καί τό δεύτερον τφ αύτώ λόγφ έργάσααθαχ 2. 

ΙΣΜΑΗΛ. “Εχει λόγον■ [21] άλλά τό παράδοξον του πράγματος καί τό Ανάξιον 
είναι τον θεού εις τό απιστεΐν μάλλον, ονκ είς τό πιστεύειν, τά τοιαντα έφέλ- 

κεται. 
ΙΩΣΗΦ. Περί μέν τον παραδόξου μάθε δτι έμοί καί παντί τφ γε νουν ίχοντι παρα- 220 

δοξότερον σφόδρα δοκεϊ τό έκ πηλού πλάσαι Άνθρωπον ή έξ αίμάτων συνιστα- 

196 πιάσεως Β 210 οδ: οδν Β 212 αόνόν Β 

1. Τό Κοράνιον ούβόλως άναφέρεται είς τήν έκ τής πλευράς τοδ Άδάμ δη¬ 
μιουργίαν τής Εΰας τής όποιας οδτβ τό όνομα αναφέρει. Μόνη ή μεταγενεστέρα 
παβάδοσις γνωρίζει τήν βιβλικήν αύτήν παράδασιν. Ή έρώτησις όμως του μουσουλ¬ 
μάνου είναι ένταϋδα δικαιολογημένη ; 

2. "Αξιόν παρατηρήσεως είναι ότι τό παρόν έπιχείρημα ευρηται και έν τφ 
Κορανίφ 3: 52 Βλ. και Κ. ΒΙεοΙιογο, Ι,β Οογαιι, Ραπβ 1949, II, σ. 871. Μ. 

ένθ* άν., σσ. 89-90. Η. Μΐοϋααά, ένθ* άν., σ. 23. 
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μένων έν μήτρα σάρκα σνστήσασθαι, επει φύσει μεν εκ πηλόν χρίσμα ή άστρα- 

κον γίνεσθαι, εκ δ* αιμάτων τοιούτων σαρξ σννίστασθαι πέφνκε. περί δέ τον 
ανάξιον είναι τούτο θεόν πρόσχες οτι, εΐ γενόμένος σαρξ ο θεός έξέστη τής 
εαντοϋ φύσεως ή δλως μετέχει των εκείνης ελαττωμάτων, ορθός ό λόγος, εΐ δέ 225 

τη ανθρώπινη φύσει των εαυτόν μεταδούς ανχημάτων αύτός μεμένηκεν ώς το 
πρότερον αμετάβλητος, τί τοντο παρέκλεψε την εκείνον μεγαλειότητα; 

ΑΠΙΣΤΟΣ. Προς τοντο άντειπεϊν ονκ έμόν \ [22] πλήν, έπείπερ, ώς φής, άνθρωπος . 

γέγονε τέλειος, πώς έκ παρθένον γεγέννηται καϊ τήν μητέρα παρθένον πάλιν 
μετά τον τόκον έφύλαξε; σώμα γάρ διά σώματος διήκειν απαθούς αυτού μένον- 230 

τος και ατμήτου αδύνατον. 

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ- Εϊ το ήλιακόν φως, σώμα πεφυκός δρατόν, διά παντός σώματος 
διαφανούς διήκον, οϊον ύέλον, κρυστάλλου, λίθον τιμίον και τών τοιούτων, 
άρραγή ταντα φνλάττει και άτμητα καϊ τοιαντα οϊα και προ τής αυτόν δια- 

βάσεως πεφόκασι, τί θαυμαστόν, εϊ δ παντοδύναμος Λόγος το δι οϋ εφάπαξ 235 

διήλθε σώμα έτήρησεν άφθορον; μάλλον δέ θαυμαστόν μέν καί πάνυ και υπέρ- 

θαύμαστον, ον μην άδύνατον τω θεω ούδέ άπιστον *. [23 ] άλλως τε, ούτε κατά 
τον τής φύσεως λόγον ούτε κατά τον υπέρ φύσιν έχρήν μή τήν παρθενίαν τής 
τεκονσης αυτόν άσινή τηρηθήναι. κατά μέν τον τής φύσεως ώδε, έστι δ* δ λόγος 
τών διδασκάλων' έπειδή γάρ, φασί, πάσα ηδονή συνημμένον έχει τον πόνον, 240 

ανάγκη πάσα έπϊ τών σννημμένως θεωρουμένων τον ενός μή οντος, μηδέ τό 
έτερον εϊναΐ' δπον τοίνυν ηδονή του τόκου οϋ καθηγήσατο, ουδ* ό ακόλουθος λοι¬ 

πόν τούτη πόνος έπηκολούθησε. κατά δέ γε τον ύπέρ φύσιν, άτι θεοϋ παρουσία 
και πραγματεία ούδενϊ τών δντων δδύνην ή φθοράν, χαράν δέ μάλλον καϊ Αφθαρ¬ 

σίαν χαρίζεται. [24] έπειτα σύ, δ δεχόμενος άτι δ *Αδάμ άνεν γνναικός καϊ 245 

δίχα πόνων, παντουργική νεύσει, γυναίκα ήνεγκε, διατί μή παραδέχη άτι καί 
ή Παρθένος άνεν Ανδρος και χωρίς ώδίνων άνδρα έτεκε; τοντο γάρ δ λόγος 
πιστού μένος άνωθεν εκείνο παρέδειξε καϊ οτι επι θεόν ον δει τη φύσει τών 
τιραγμάτων προσέχειν, Αλλά τή δυνάμει τον ένεργοϋντος πιστεύειν. εϊ γάρ 
κατά τήν τής φύσεως Ακολουθίαν καί τάξιν και έπϊ τής τον θεόν παρουσίας 250 

234 καϊ τοιαντα παραλ. Κ 238 τής1 2 παραλ. ΠΚ 243 άπηκολούθησε Π 
246 παραδέχει Β 247 - 248 τούτο γάρ... τοαρέδειξε παραλ. Κ 248 έπϊ θεού : έπϊ τον 
θεόν Κ ού δεί: ούδείς Π 250 Ακολουθίαν καϊ τάξιν : τάξιν καϊ άκολονθίαν ΠΚ 

1. *Η σνγχατάθεσις του Ισμαήλ είναι βεβιασμένη. Τό γεγονός δτι & ύπερβα- 
τός καί άπρόαιτος θεός έγένετο άνθρωπος είναι διά τήν μωαμεθανικήν θεολογίαν 
άχατανόητον. Ώς έχ τούτου δέν δύναται αΰιη νά κατανοήοη τα περί διαχρίσεως 
τών δύο έν Χριστφ φύσεων. 

2. Βλ. καί Έύθυμίου Μοναχού, Διάλεξις..., ΡΟ 131, 21Π9-24Α8 κοί κώδιξ 
268 της Μανής Διονυσίου (φ. 526 χέξ.). 
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άποτελείται τό πράγμα, ον θείας ένεργείας δείγματα ταϋτα αλλά φοβικής 
προόδου αποτελέσματα πας τις νομίζων ούτε παρόντα τδν θεόν έπιγνώσεται 
οϋτε απάντα δοξάσει περί των πραχθέντων ευχαριστών. 

[25] ΑΣΕΒΗΣ. Και πώς έμον ταϋτα πολλούς πολλάκις πυνθανομένον, ούδείς οϋτω 
μοι, ώσπερ συ, άπεκρίνατο, ΑλΚ οι μέν έβλασφήμουν είς τόν Προφήτην, οι δέ 255 

άναισχύντως εμέ μόνον ύβρίζοντες, έδόκουν εν τοντω τής Αγνωσίας άποφεύγειν 
τόν έλεγχον, οι δ* άλΧ άντ άλλων έλάλουν, ώστε μόνον δοκεϊν άποκρίνεσθαιΧ; 

ΕΥΣΕΒΗΣ- νΙσως άνδρϊ ονκ ένέτνχες τούς τής Αλήθειας λόγους έπισταμένψ· έπει 
ταντά σοι ή ταντά τούτοις κάκεΐνος άν Απεκρίνατο, 

251 δείγματα : δόγματα Π 256 έμέ : με ΠΚ 257 δέ Αλλα ΠΒ 259 κάχείνοις 
Κ 3» παραλ. Π 

1. Αί χατά του Μωάμεθ, του λαοϋ του καί τής θρησκείας του βλασφημίαι 
των χριστιανών είναι δντως πολυάριθμοι. Βλ. Ίωάννου του Δαμασκηνού, Πηγή 
Γνώσεως, ΡΟ 94, 764 Α - Β, 765 0, 772 Ό. * Ανωνύμου, Κατά Μωάμεθ, ΡΟ 104, 
1449, 1452 Β, 1457 Π Τάς αόιάς κατηγορίας Επαναλαμβάνουν καί οί χρονογράφοι. 
Βλ. είσέτι Βαρθολομαίου, "Ελεγχος..., ΡΟ 104, 1388 Β-Π, 1448, 1449 καί κυρίως 
τά είς τόν βίον του Μωάμεθ άνσφερόμενα {1416 Ό ■ 1441 Β ). Νικήτα του Βυζαν¬ 
τίου, * Ανατροπή..., ΡΟ 105, 765Α-0, 781 Α, 777 Α, 7890, 797 0, 709Β.Ο, 
780 Α, 8000. Είς τά των Βαρθολομαίου καί Βυζαντίου συγχριτέα τά ύηό των Ζιγα- 
βηνοϋ, Χωνιάτου καί τής Διατάξεως γραφόμενα. Ευθυμίου Μονάχου, Διάλεξις..., 
ΡΟ 131, 33 Ο - 36 Α. Άρέθα, Επιστολή, μτφρ. Α. Α 5 β 1, σσ. 293, 296 - 298. Ριχάρ¬ 
δου, Οοηίαί&ίίο, ΡΟ 154, 1040Β-Ο, 1041 Ό, 1052 Α-Ο, 1057 0-10610, 1140Ό- 
1148 Β. Κανναχουζηνοΰ, Λόγοι, ΡΟ 154, 5890-6000, 601, 604 χαΐ κυρίως την 
τβτάρτην "Απολογίαν (532Π-584Α). Μανουήλ Β* Παλαιολόγου, Διαλέξεις..,, βκδ. 
Ε. Τ τ & ρρ, σσ. 56 - 57, 65 - 75. "Ηδη άπό των πρώτων χρόνων τής Εμφανίσεως του 
Ίσλάμ, ή περί του Μωάμεθ άντίληψις τών χριστιανών λαμβάνει δύο κατευθύνσεις: 
α) Ό Μωάμεθ είναι αίρετιχός, έμόρφωσε δέ Ιδίαν θρησκείαν έχ στοιχείων Ιουδαϊ¬ 
κών, χριστιανικών — καί δή οίρετιχών, μονοφυσιτικών, άρειανιχών καί νεστοριανι- 
χών — καί είδωλολανριχών άραβιχών. β) "Ο Μωάμεθ είναι ό Πρόδρομος τού Αντί¬ 
χριστου ή αύτός οθτος ό "Αντίχριστος. Βεβαίως αί δύο γνώμαι Ιξαρτώνται ή μία 
τής άλλης. Ή περί χοΰ Μωάμεθ ώς αιρετικού γνώμη έπεκράτησε κυρίως έν τή Δύσει 
( βλ. λεπτομερή άνάλυσιν τών αιρετικών στοιχείων τής θρησκείας του παρά Ριχάρδφ, 
ΟοηίαΐαΗο..., ΡΟ 154, 1041 ϋ - 1048 Α). Μολονότι ή γνώμη αθτη έμορφώθη τό 
πρώτον είς τήν "Ανατολήν (άπαντρ τό πρώτον παρά τφ Δαμασχηνφ) καί παρέμεινε 
διάχυτος χαθ" δλην τήν μεταγενεστέραν περίοδον, Ιδιαίτεροι Ιστοριχαί συνθήκαι 
συνετέλεσαν ώστε δ Μωάμεθ νά παρουσιασθή είς τάς συνειδήσεις των χριστιανών 
τής "Ανατολής ώς δ "Αντίχριστος ή δ πρόδρομος αΰτοθ. Ιδιαιτέρως διά τής συγγρα¬ 
φής καί διαδόσεως τών παντός είδους έσχατολογιχών κειμένων (Ψευδά - Δανιήλ, 
Ψευδό - Μεθόδιος Πατάρων, Λέων δ Σοφός κλπ.}. Τά κείμενα οΰτά γίνονται πλέον 
συγκεκριμένα καί πολυπληθέστερα χατά τήν μεταβυζαντινήν περίοδον ( βλ. π.χ. υπο¬ 
μνήματα είς την Άποχάλυψιν τοΟ "Ιωάννου καί άλλα Ισχατολογικά κείμενα τών 
χρόνών τής Τουρκοκρατίας). 
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ΠΛΑΝΟΣ. 'Ως ταϋτα εΐκότα γε ψής, σνναινέσαιμι (δν). [26] άλλ’ έκεϊνο γράσο** τίνι 260 

λόγφ την τον *Αδάμ μετάνοιαν δ Θεός ονκ έδέξατο, ετη ενακόοτα τριάκοντα 
προσκλαίοντος αντώ, μάλλον δέ παρά πάσαν αυτόν την ζωήν; ήτις, εϊγε εν- 

πρόσδέκτος γέγονε, τά τής ένανθρωπήσεως τον Θεόν Λόγον ένέλιπε πάντως \ 

ΑΛΗΘΗΣ. 9Οπόταν ή μετάνοια πόρρω που τής αμαρτίας άφιστρ τον μετανοουντα, 

τηνικαϋτα και μετάνοια εϊκότως άν όνομάζοιτο' ήνίκα δέ προς αυτό επανάγω 265 

τό πράγμα ή τον τρόπον ή τόν τόπον, έν φ ύποστρέψας δ δήθεν μετανοών τοϊς 
τιροτέροις ή και χείροσι περιπεαεΐται κακοϊς, ονκέτ* άν μετάνοια λέγοιτο. επεί 
οϋν δ 9Αδάμ μετά τήν παράβασιν, τοϋ ξύλου τής ζωής εφιέμενος, τόν παρά¬ 

δεισον έπεζήτει, έξ οΰπερ εϊ γε σννεχωρήθη μεταλαβεϊν, αθάνατος έμελλε 
μένειν Αμαρτωλός, διά τούτο παρεωράτο μετανοών. έτι πας άμαρτάνων, πρός 270 

τι προστιαθώς έχων, τήν αμαρτίαν έργάζεται καί πας δικαίως τίνος ζημιονμε- 

νος, τοϋ πρός δ προσπαθώς έχει τήν ζημίαν ύφίσταται, ήτις ον ζημία, ώσπερ δο- 

κει, αλλά παιδεία καί νουθεσία έστίν, εί οϋν μετά χήν στέρησιν τοϋ πρός δ τήν 
προσπάθειαν κέκτηταί τις προσκλαίει δήθεν μετανοών έπί σκοπώ του σνγχωρη- 

θήναι πάλιν έπαπολανειν του ποθουμένον, ον μετάνοια τούτο άλλά προσπάθεια 275 

άντικρνς' ειδεμή, παραχωρήσωμεν και τω δρπαγι ών ήρπασε χρημάτων, καί 
τω μοιχώ τής μεμοιχευμένης πρός αυτόν, καί παντί τφ μετά τήν δίκαιον τιμω¬ 

ρίαν μετανοονντι έπαπολανειν ών ένδίκως τιμωρούμενος έζημίωται1 2. 

ΙΣΜΑΗΛ. Καλώς τούτο λέλνταΐ' [27] διατί δέ μή προ πεντάκις χιλίων ετών 
τήν ένσαρκον αντοϋ παρουσίαν έποίησεν, άλΧ έτι έσχάτιον τών χρόνων; 280 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ. 9 Οτι, καθάπερ άριστος Ιατρός οϋχ δταν τό πάθος αϋξησιν έχη τήν 
έμπλαστρον τίθησιν, άλλί δταν πάσαν έκρηξη κακοχυμίαν, οϋτω καί δ θεός 
άνέμενε παραχωρών πάσαν τελεσθήναι κακίαν καί οίονεί τό τραύμα κορνφωθή- 

ναι καί τότε τήν Ιατρεία» έπαγαγεϊν' έπεί τά μεγάλα τών νοσημάτων καί πολλον 
χρόνον δειται πρός θεραπείαν καί μακράς διαίτης καί μειζόνων βοηθημάτων. 285 

260 ανναίνιοαί μοι Π συναινέσας μοι Κ 261 έτι Β έναχόσια παραλ. ΒΠ 
έννακόσια Κ 262 ήτις : εϊτις ΠΚ 265 άαανάγη Π 267 χβ/ρω ΠΚΒ ούκ9 έτι Π 
277 τής: τοϊς Κ 

1. Έν τφ Κόραν ίφ λέγεται δη δ θεός συνεχώρησβ τήν Ανυπακοήν τού Άδάμ, 

20:114, 119-120, 2 : 85, 
2. ΑΙ σκέψεις αύταί τοϋ βυζαντινού θεολόγου αναφέρονται βεβαίως εις τήν 

μετάνοιαν τού 'Αδάμ καί παντός Ανθρώπου. Οΰχ ήττον δμως Ισχύουν διά τήν βυζαν¬ 
τινήν χριστιανικήν κοινωνίαν τής δποίας αΐ άμαρτίαι καί ή Ανειλικρινής μετάνοια 
Αναγκάζουν τόν Θεόν νά τοϊς Αποστέλλη συμφοράς καί νά τους « παιδεύω ». Έξ άλλου 
είναι Αξιόν δλως Ιδιαιτέρας παρατηρήσεως τό γεγονός δτι δ Βρυέννιος, έξ δλων τών 
μυστηρίων τής Εκκλησίας, μόνον τό τής μετανοίας Αναφέρει. Καί τούτο διά νά 
έκθεση τούς δρους της ειλικρινούς μετανοίας, τής μόνης Αποδεκτής υΛό τού Θεού. 
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ώστε δ άρμοδιώτατος καιρός τής ένσάρκου οικονομίας τό πεντάκις χιλιοστόν 
πεντακοσιοστόν Εβδομον Ετος ήν. ι \ 

ΤΑΛΑΣΙΜΑΝΗΣ. ΕΙεν [28] Ινα τΐ οϋν, Θεάς &ν πανσθενέστατος, είς τδνδε τόν 
κόσμον παραγενόμενος μή πάντας ήφάνισε τούς μή όντας θεούς; 

ΜΟΝΑΧΟΣ. Τούτο, κάν ήμεϊς σιγήσωμεν, οί λίθοι κεκράξονταϊ δτι ούκ ήν τόπος 290 

ή χώρα ή πόλις ή νήσος ή λιμήν ή έσχατιά, δπον ούκ ήν βωμός των ειδώλων. 

και πάλιν ούκ ήν βασιλεύς ή τύραννος ή σατράπης, δς μή Εισφέροντας τοϊς &λ- 

λοις θεούς ήγειτο καί προσεκύνει. αλλά πάντας εκείνους έλθανν δ Χριστός τούς 
τε βωμούς ήφάνισε καί τήν πολνθεΐαν κατήργησε καί εϊς μίαν πίατιν απαντας 
άγαγών, Ενα θεόν ήγεϊσθαι καί προσκννεΐν διδάξας, πασαν τήν γήν άρδην τής 295 

εαυτόν δόξης έπλήρωσε ι. 
[29] ΚΑΡΜΙΑΝΟΣ. Καί διατι, ώσπερ τόν τύραννον Εδησε και τήν ειδωλολατρίαν 

κατήργησε, μή καί τούς τής Εκκλησίας αυτόν διώκτας άφανισμω παραδίδωσι; 
ΒΡΥΒΝΝΙΟΣ- "Οτι οϋπω τής κρίσεως δ καιρός ουδέ βιάζεται τήν άρετήν ουδέ τήν 

κακίαν κωλύεν καί πρός τούτοις, δτι διά των φαύλιον πάντοτε τά καλά κάί 300 

δείκνυται καί θαυμάζεται. Εκαστον δ* αΰτό καθ' αύτδ καί μόνον φαινόμενον 
περιττόν είναι τι καί άχρεΐον δοκεϊ' ευθύς γάρ τον σκότους ή άμορφία τήν τον 
φωτός καλλονήν Εμφαίνει τά μάλιστα καί τής ύγείας τό χρήσιμον δσσν ή τνραν- 

νίς τής νόσον παρίστησι καί τό τής φρονήσεως άναγκαΐον ή τής αγνωσίας 
δείκννσιν άβελτηρια καί τής δρθοδοξίας τό χρήμα οι κατά καιρούς αιρετικοί 305 

διελέγχονσιν ώς Εξαίρετον καί τό τής Εκκλησίας άήττητον ή των Εναντίων Επί- 

θεσις φανεροί* χρή γάρ καί αιρέσεις Εν αύτή πάντως είναι, ϊνα οί δόκιμοι 
φαίνωνται *. 

ΙΣΜΑΗΛ. "Εστω ταϋτα ώς θέλεις; [30] διατί οΰν λέγετε δτι τήν κατάραν Ελυσε 
καί τόν θάνατον κανήργησεν δ Χριστός, πόντιον πάλιν άτιοθνησκόντων ώς 310 

πρότερον; 

290 Λουκ. 19,40 310 τκοβλ, Β' Τιμ. Ι,ιο. 

291 όπου ΠΚ 293 θεοίς Β 295 θεφ Π 297 ίθησβ Κ Εδυσε Π 300 δτι: 
Ετι Κ 302 καί παράλ. Κ 303 τά : τε Κ 309 θέλης ΠΚ 

1. Έπ* αύτοϋ βλ. καί ΚανταχουζηνοΟ, Άπολογίαι, ΡΟ 164, 500 Α 6 - 508 Α 3. 
2. Αί τοιούτου είδους σκέψεις καί γνώμαι είναι συνήθεις χανά τήν έποχήν χοϋ 

Βρυεννίου καί μετά ταϋτα. Εΰρίσκομεν δ’ αύτάς είς τας πολυπληθείς παραμυθητι- 
κάς δμιλίας τής εποχής. Σημβιωτβον όμως έπίσης δτι άπό τής εποχής ήδη το9 Κο¬ 
ρανίου ή διαίρεσις των χριστιανών βΐς πλείστας όσας αιρέσεις καί α( μεταξύ αυτών 
Ιριδες, έθεωρούντο ύπό των μωαμεθανών ώς αδυναμία τής χριστιανικής πίστβως 
καί Ισως Αποτέλεσμα τής νοθεύσεως των Γραφών, όπωσδήποτε όμως ώς άπσδβιξις 
τής άπομακρύνσεως των χριστιανών από τοΰ θεού. 
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ΙΩΣΗΦ. Διά τήν τον χυριαχοϋ σώματος άνάστασιν καί διά την των ψυχών έχ τον {ώον 
λύτρωσιν χαϊ πράς τον ουρανόν άνάβασιν, ον μόνον των τότε κατά τήν ημέραν 
τής αύτον άναατάσεως άπολνθεισών αλλά χαϊ των μετέπειτα, έτι δε διά την 
άνάστασιν των έν τή σταυρώσει αυτόν χαϊ εις ύστερον άναστάντων νεκρών διά 315 

των αγίων αυτού προφανώς καί της τον θανάτου προς των μαρτύρων αυτού 
χαταφρονήσεως τής είσέτι και νυν γινόμενης. άλλως τε δει σκοπεΐν ώς, εϊπερ το 
έντός τής οϊχίας σχότος υποχωρεί τή τού φωτός παρουσία και τά βοηθητικά 
φάρμακα ύπερνικα τήν προποθεϊσαν των φθαρτνκών δύναμιν χαϊ τά ναρκήσαντα 
των σωμάτων τω χρνει τή τον θερμού πάλιν έπελενσει ζωογονείται, πολλφ 320 

μάλλον τή τής αυτοζωής προς ημάς παρονσίφ χαϊ κοινωνία άπελαθεϊεν άν άφ’ 

ημών ή τε χατάρα και αμαρτία χαϊ 6 ταντης απόγονος θάνατος. 

[31] ΑΠΙΣΤΟΣ. ΤΙ ούν; ουχ αποθνήσκετε πάντες οι χριστιανοί ώσπερ και οι προ 
τον έλθεϊν τόν Χριστόν άνθρωποι; 

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ. Ναι, άποθνήσκομεν χαϊ τή γεννήσει πάντες λειτουργουμεν τά όφειλό· 325 

μένα, άλλ* ον χαταβαίνομεν είς φδου ονδέ χατεχόμεθα ίκεϊ δέσμιοι ώς τό πρό- 

τερον, δτε χατειχόμεθα τω θανάτω τω τής αμαρτίας ένεχόμενοι γραμματεία), 

άλΧ εις τον ουρανόν άναβαίνομεν δπου δ Χριστός ημών έστι. θάνατος δ* εκεί- 
νός έστιν, δταν μηχέτι σνγχωρήταί τις μετά τό θανεϊν έπανελθεϊν είς τήν 
ζωήν, δτνόταν δε θανόντες μετά τό θανεϊν πάλιν ζώμεν, καί ζωήν τήν άμείνω, 330 

ον θάνατός προδήλως τούτο έστιν, άλλά χοίμησις χαϊ προς τήν αληθή ζωήν 
Πορεία χαϊ έπανέλενσις. Πλήν έσονταί τινες, οϊ και τούτον δν βλέπεις θάνατον 
διαφεύξονταΐ’ άλλαγήσονται γάρ άλλ* ον χοιμηθήσονται1. 

[32] ΑΣΕΒΗΣ. Καί τί δήποτε μη χαϊ τό σώμα τού Χριστού τά σώματα τών 
δικαίων άνεστησέν, ώσπερ ή ψυχή αυτού καταβάσα είς §δον τάς τών έχεϊσε 335 

πεπιαχευχότων ψυχάς; ή δια τί μή καί τών χαθ* έχάστην θνησχόντων άνίστησιν; 

ΕΥΣΕΒΗΣ. *Οτι δει πάντας έν μια καιρού ροπή τελειωθήναι, ϊνα μή οι μέν προ ( 

τοσοντων έτών άναπαύωνται ή καI κολάζονται, οι δέ τού χρεών άπολείπωνται 
και ϊνα μή ή συντέλεια χαϊ ή άνάστασις καί ή κρίσις άπελπισθή. 

[33] ΠΛΑΝΟΣ. Διατί μή πολλοΐς μετά τήν άνάστασιν ώφθη εις τούμφανές, ώστε 340 

ταντην τοϊς πάσι βεβαίως πιστώσασθαι; 

317 γινομένοις ΠΚΒ 321 αΰτό ζωής Π 323 χαϊ παραλ. ΠΚ 325 Ναϊιχσ,Ι Κ 
328 δέ ΠΚΒ 329 συγχαρείται ΠΒ τήν παραλ. ΠΒ 331 τοότέστιν Κ 334 του 
παραλ. ΠΒ τά σώματα παραλ. ΠΚ 336 άνέστησεν ΠΚ 338 τών σούτων Β τών 
χρεών ΠΚ > 

1. Σχβτιχώς μέ την κατάργηαιν του θανάτου διά τής σαρκώσεως καί τοΰ θανά¬ 
του τοΰ ΧριστοΟ βλ. καί Ευθυμίου Μοναχού, Διάλεξις..., ΡΟ 131, 24 Α-Β. * Αρέθα, 
“Επιστολή, μτφρ. Λ. Λ Ιϊβΐ, σσ. 300-302. Μανουήλ Β* Παλαιολόγου, Διαλέξεις, £κδ. 
Ε. Τταρρ, α. 144. Τό κείμενον τοΰ Μανουήλ όμοιάζει καταπληκτικούς μέ τό; κεί¬ 
μενον τοΰ Βρυεννίου. 
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ΑΛΗΘΗΣ. Καί τοϋτο εϊργάσατο μάλα σαφώς Αναφανδόν έπάνω πεντακοσίοις 
όφθείς άδελφοϊς, τοϊς άποστόλοις άπασι και πολλοΐς των Αγίων ϊφαγεν ενώ¬ 

πιον αυτών, έπιεν, έψηλαφήθη, ώμίλησε, σννεκάθησε πολλοΐς καί σννωδονπό- 

ρησε, την άνάστασιν πάσι πιστού μένος, ειδεμή, πάσι} πιστοϊς καί άπίστοις, και- 345 
νόν ονδέν' ουδέ γάρ τοιαντης οπτασίας Αξιοι πάντες, ώστε τά Αφθαρτα καθοραν, 
και Ινα μή έντεϋθεν φαντασία νομισθή ή οικονομία, ή ψευδής ή σταύρωσις 
αντοϋ τοϊς χριστομάχοις ύποπτενθή, καί δτι τά μεν φθαρτά σώματα φαίνεσθαι 
μόνον ον μήν δε καί μή φαίνεσθαι χάριν έχει, το μέντοι σώμα τά Αφθαρτον καί 
άμφότερα. 350 

[34] ΑΧΑΙΜΕΝΙΔΗΣ- Καί τίνος ενεκεν μή έαντόν δφθαλμοφανώς τοϊς Ανθρώποις 
δείκννσι καί παρέχει έκάστφ τά ύποκορέννυσθαι τή άφη καί δράσει καί γνώσει1 2 3 *; 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ. Τοϋτο ήδη πεποίηκε τη αύτοϋ μέντοι ένανθρωπήσει, έπί τής γης 
όφθείς καί τοϊς άνθρώποις συναναστραφείς, καί είσέτι ποιεί μνατικωτέρφ 
τρόπω, δρώμενος ήμϊν καί άχωρίστως αννών, εΐ καί διά τά άμνητον εϊναί σε 355 

ό τρόπος οϋτος οϋκ ευσύνοπτος*. 

[35] ΤΑΛΑΣΙΜΑΝΗΣ. *ΑλΧ ώφειλε μή μόνον ώς Ανθρωπος καί Απαξ Αλλά καί ώς 
θεάς αεί φαίνεσθαι καί ένεργεϊν θεία πάντων ενώπιον, ϊνα μηδέν9 άφίη τής 
έαυτοΰ καταφρονενν ύψηλότητος καί τούς μή δντας θεούς θεούς ήγεΐσθαί ποτέ ®. 

ΜΟΝΑΧΟΣ- Ταντα πάντα μετά τήν κρίαιν έαται αρμόδια· εί δέ νυν ταϋτ έποίει προς 360 

τά φιλενδείκτης νομίζεσθαι, καί βία τήν Αρετήν Αφ9 ημών άν έπορίζετο καί τήν 
αντεξονσιότητα Αφηρεΐτο όσημεραι τήν ήμετέραν, έτι δέ τής έαυτοΰ φύσεως 
έξίστατο συνεχώς παντοΐος γινόμενος, άτε πλείσταις ύπείκων όρέξεσι. φύσει 
γάρ Αόρατος ών Αναλλοίωτός τε Απρόσιτος καί έλεύθερος, εϊπερ τοϊς πασιν, 
ώς λέγεις, έφαίνετο καί προσιτός έγίνετο, ή θεός, μεταβολήν καί άλλοίωσιν 365 

τήν έσχάτην ύπέμενεν Αν, τό γε Αόρατον αύτοϋ εις ορατόν μετατρέπουν, είς 
προσιτόν τά Απρόσιτον καί τό κύριον φύσει είς δονλον, καί λοιπόν Αταξία και 
σύγχνσις καί ουδόν μόνιμον παρ9 αντφ εωρατο καί προς τουτο«ς Ον έκ των 

342 * 343 Α' Κορ. 15,6. 

342 ήργάσατο Κ 346 τοιαντας Κ 362 τό ύποκορέννυσθαι: τούτο κορέννυσθαι Β 
353 ήδη : είδε Κ 357 - 358 άλλά ώς θεός καί άεϊ ΠΚ 363 καταφρονών Κ 360 ταντ* : 

ταντα Π τούτα Κ 365 ή:ή Β εί ΠΚ 

1. ΑΙ μεταξύ των παραγράφων 32 καί 34 περιεχόμενά* έρωχήσεις δέν ένδιαφβ- 

ρουν άμέσως τάς μεταξύ χριατιανών καί μωαμεθανών διαφοράς. 

2. Ενταύθα ό συγγραφεύς ύπαινίσσεται τήν διά τών μυστηρίων μάλλον ή τήν 
διά τής μυστικής όδοΟ ίνωσιν μετά τοδ Θεού. Άμφότερα όμως είναι ακατανόητα διά 
τον μωαμεθανόν, παρά τήν μβγάλην, άν καί ανεπίσημον, άνάπτυξιν του μνστικισμού. 

3. Ή τοιαύτη παρατήρησις ούδέποτβ θά έγίνετο υπό μωαμεθανού. Ή «θεο- 

φάνεια » είναι διά τόν μωαμεθανισμόν άπολύτως άπαράδεκτος. 
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δύο συνέβαινε πάντως, ή ημάς Ισοθέους είναι τη θεωρία καί γνώσει, τφ τόν 
θεόν ώς έχει φύσεως καθοράν ή το θειον αυτό συγκατιέναι πάσιν ήμίν χωρουσιν 370 

έπί τα χείρω καί άδεώς άμαρτάνουσιν. όρρίς όση κακία τό κρίνειν ακόλουθα 
λογισμοϊς άνθρωπίνοις τά θεία και ώς άν ή αυτονομία τον νον βούλοιτο; 

ΚΑΡΜΙΑΝΟΣ. Συνορώ· [36] άλλ9 έχε αύτόν, καν μή τούτο, θαύματα γονν έργά~ 

ζεσθαι πανταχόν έξαίσιά τε και θεία, ϊνα την έαντοϋ φυσικήν θεότητα και τον 
παντός κυριαρχίαν πιστώται και μή λήθην τής εαυτόν βασιλείας τφ χρόνφ 375 

ύφίστασθαι τούς άνθρώπους εάν. 

ΒΡΥΕΝΝΙΟΣ. Και ποιον είδος θαυμάτων κατέλιπεν, ώστε μή δι εαυτόν και των 
οίκείοον δούλων εργάσασθαι, ούκ εν παραβύστφ καί γωνία άλΧ έν μέσαις ταϊς 
πόλεσι' τοσαύτα δ9 είσί τφ πλήθει και τφ μεγέθει, ώς πάντα νουν ύπερβαίνειν 
μή δυναμένου παραστήσαι το ποικίλον αυτών και τό ποσόν καί παράδοξον Κ 380 

ΙΣΜΑΗΛ. 'Ως αναγκαία ψής, ούκ άρνησομαΐ' διά γάρ θαυμάτων τήν οικουμένην 
οίκειώσασθαι τον 9Ιησούν μεμαθήκαμεν 8. [37] πλήν εδει αυτόν έν τή ενσάρκω 
οικονομία τόν 9Αδάμ παγγενή άνασώσασθαι καί μή τοϊς μέν ευεργέτης φανή- 

ναι χρηστός, τοίς δέ κριτής όφθήναι απότομος, ήγουν τούς μέν προτεθνηκότας 
των ανθρώπων άναστήσαι, τούς δέ ζώντας ή μέλλοντας γεννηθήναι ούκ απο- 385 

θνήσκειν πάλιν άφείναι ώς τούς προ αυτού άλλ* ευθύς άφθαρτίσαν έπ ϊσης γάρ 
ένηνθρώπησεν υπέρ πάντων και τέθνηκεν. 

ΙΩΣΗΦ. Τούτο ο θείος, ώς λέγεις, κατόρθωσε Λόγος ένανθρωπήσας. τούς γάρ 
προτετελεντηκότας, τούς ζώντας καί τούς γεννηθήναι μέλλοντας, δσον το είς 
αύτάν, άπαντας άφθαρτίσας διέσωσε, τούς μέν ταίς θείαις θαυματονργίαις 390 

και ταϊς ύπέρ λόγον διδασκαλίαις, τούς ζώντας, παρών προς παρόντας και 
διαλεγόμενος και θαυματουργών, τούς δέ τή προδρομική φωνή καί τή εαυτού 
είς άδον καθόδω, τούς προθανόντας, τούς δέ ταϊς τών μαθητών αυτού διατά- 

ξεσι καί τερατονργίαις, προσέτι δέ καί ταϊς τών κατά καιρούς διδασκάλων άλλη- 

λοδιαδόχοις διδασκαλίαις, τούς διεσπαρμένους είς πάσαν τήν γην καί είς τό 395 

εξής γεννηθησομένους, εί δέ τινες αυτόν ούκ εδέξαντο ή ού θέλονσιν έτι άφθαρτι~ 

σθήναι, άφ9 έαυτόόν τήν σωτηρίαν άπώσαντο καί δεδικαίωται ό θεός. 

369 είναι έκαναλαμβ. Β 369 - 370 τούς τόν θεόν ΠΚ 375 πιστονται Β 
377 μή έηαναλομβ. Β 379 τοσαΰται ΠΚΒ 

1. Έη’ αύτοΰ βλ, κυρίως Ίωάννου χοΰ ΚαντακουζηνοΟ, ’Απολογίαι, ΡΟ 154, 

417 Ο - 433 Α, 460 - 469, 485 Ο - Ό, 500 Α * 508 Α, 508 Ο - 590 Ο καί κώδικα 268 τής 
Μονής Διονυσίου ("Αθω). 

2. Τό Καράνιον όμιλεΐ όντως κερί θαυμάτων του Χρίστου, άτινα δμως έδα- 

νείαθη από τών άποχρύφων κυρίως εύαγγελίων (3:4,43, 5:109, 110, 112-115, 

19:24 - 34). “Η μεταγενεσχέρα ηαράδοσις εδωκε περισσοτέρας λεπτομέρειας (βλ. 

Μ. Ηαγοίε, ενθ' άν., καί Η. δίάοΓδΙτγ, 1,63 οπβίηοδ άθ3 1έββηάβ3 τηιΐ3νι1· 

ηιαηοδ άαηδ Ιο Ωοταη βΐ άαηδ ΙβΒ νίβ3 άο& ρτορΙιόΙβΒ, Ρατίδ 1933, σσ. 145- 148). 
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[38] ΑΠΙΣΤΟΣ. Καί τί δήποτε μή καϊ άκοντας τούτους είς τήν έαντοϋ χάριν 
ήγαγεν, άλλ3 εΐξε τω έκείνων αντεξονσίω; 

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ, °7να μή πάσα δικαιοσύνη τον θείου άπελαθή κριτηρίου, δτι έπ ίσης 40Θ 
δικαίοις έκονσι καί αμαρτωλοί άκοντες σώζονται* έδήλον δέ μετά τιολλών 
άλλων άτόπων τούτο πραχθέν δτι τδ αυτεξούσιον έξ άρχής ού καλώς δέδοται 
τω άνθρώπφ καί γε τνραννίς, ονκ άρετή, τοΐς πλείοσι προνξένετ τήν σωτηρίαν* 

οϋπω δέ τύραννος δ θεός, άπαγε. 

[39] ΑΣΕΒΗΣ.9Αλλά συμφέρον, άκόλονθον και θεοτιρεπές τον δικαίου, κ&ν εϊ καϊ μή 405 

τούς αμαρτωλούς άναστήσαι τότε έν τη αύτοϋ άναστάσει, τάς ψοχάς φημι μετά 
των σωμάτων, καϊ καθ’ έκάστην οϋτω τούς κοιμωμένους των άγιων αυτόν 
άνιστάν καί μή εάν τά τούτων σώματα διαλύεσθαι, ώς καί των τζρό τής ένανθρω- 

πήσεως αυτόν γεννηθέντων. 

ΕΥΣΕΒΗΣ. 9 Αλλ3 οϋπω τής άναστάσεως πάρεστιν δ καιρός, ής ανάγκη τήν κοινήν 410 

συντέλειαν χρή προηγήσασθαι. χωρίς δέ του, εϊπερ άνίσταντο οι κατά καιρούς 
διαφόρους καί τόπους τελευτώτες άγιοι, έχρήν αυτούς ή σύν ήμϊν ή καθ3 

έαντούς διάγειν. άλλά τδ μέν σύν ήμϊν περιττόν τε καϊ απρεπές, περιττόν μέν, 
τις γάρ χρεία τούτοις δτι τής μεθ3 ήμών συνδιαγωγής μετά τήν άνάστασιν; 
άπρεττές δέ καί πάντη άνάρμοστον είναι τούς ζώντας σύν τοϊς νεκροϊς καί τούς 415 

άπολυθέντας αναστρέφεσθαι μετά των δέσμια#* οϋτω γοϋν οδχ οΐόν τε σύν ήμϊν 
αυτούς φϊναι. εϊ δέ καθ3 έαντούς, πολλή άν ή πλάνη έγίνετο' ουδέ γάρ ήδυνάμεθα 
γίνώσκέιν ποιοι άληθώς ήφθαρτίσθησαν, άλλων άλλαχόσε καϊ άλλοτε άφθαρτι- 

ζομένων. πολλοί δέ δόξης ένεκεν εαυτούς κρύφαντες διεχειρίσαντο Ιν, ώς 
δήθεν δίκαιοι, δόξωσι μετάστασιν ύπομεϊναι καί άθανασίαν ένδύσασθαι, καί οί 420 

επιγινόμενοι δίκαιοι τά μέγιστα άδικεϊσθαι εδόκουν. των τε άμαρτωλών ή 
ανάστααις, ή κοινή λεγομένη, τής των δικαίων γινομένης καθ3 ώραν καί 
δρωμένης, εκείνη μηδαμού βλεπομένη πάντη άπήλπιστο, οϊ τε δαίμονες, τάς 
των πολλών μορφάς ύποκρινόμενοι τοϊς εκείνα# γνωρίμοις, τούς πολλούς ή καί 
πάντας ήπάτησαν, καί πάνθ3 άπλώς άνω καί κάτω γέγονεν τά ήμέτερα. 425 

[40] ΠΛΑΝΟΣ- Καί πώς ήπόθεν έστί δίκαιον, Ινα οί δίκαιοι ώς οί αμαρτωλοί καί 
τοϊς άπίστοις έπ* ίσης άποθνήσκωσιν οι πιστοί; 

ΑΛΗΘΗΣ- °Οτι ου φύσει πιστοί καί δίκαιοι καί άγιοι γίνονται, ϊνα καί τον θάνατον 
τή φύσει διαφέροντα τοϊς άμαρτωλοΐς ύποστώσιν, άλλά προαιρέσέι. ή αυτή 
γοϋν φύσις τά αυτά, άτε παθητή, πάθη φέρουσα, ξένον ούδέν πάσχειν δόξει παρά 430 

κριταϊς τάν νουν ύγιαίνουσιν. 

[41] ΑΧΑΙΜΕΝ1ΔΗΣ. Τί ούν, καί πάντας τούς έαντοϋ τούτα# ούχ ήκιστα τούς 
οϊκειοτάτους θλίβεσθαι καί πάσχειν μύρια άφίησι; 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ. *Οτι άνευ πόνο# ούδέν τελείται χρηστόν καί δίχα άθλήσεως ούδείς 
στεφανοϋται.' καί αύτός δέ οϋτω τάν βίον διήνυσε καί οί αύτοϋ πάντες τούτο 435 

399 εϊξβι Β 418 - 419 άφθαρτιζομένονς Β 490 δόξωσοι Β 489 άχντοΟς Β 
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αΙτονσιν αεί, δεόμενοι καχοπαθεΐν ώδε, ϊνα έχει άναπανσωνταΐ' άλλως γάρ 
σωθήναι άμήχανον. 

ΤΑΛΑΣΙΜΑΝΗΣ- Τούτοις μέν αυντίθημι. [42] διαχί δε μή τον Μωάμεθ τήν έλευσιν 
ένεπόδνσεν δ Χριστός; έλθών γάρ οϋτος, σχεδόν την πίστιν υμών ανάτρεψε. 

ΜΟΝΑΧΟΣ. Ούδαμώς* αλλά τανχα πάντα συμπίπτει τω τήν συντέλειαν έγγίζειν και 440 

τήν τον αντίχριστου πρό ταύτης έφοδον, οϋ πρόδρομος οϋτος ήνι. [43] έτι 
δ1 2 3 * * * * * 9 έχονται της εις Χριστόν πίστεως των ήμϊν εγνωσμένων έθνών 9Ινδοί καί 
Αίθίοπες, οΐ τοσοϋτοί είσι τφ πλήθει, ώς μόνοι παραβάλλεσθαι προς την λοιπήν 
οικουμένην* ον μόνον δ9 έκεϊνοι, αλλά και συν αντοϊς * Ρωμαίοι, Μέλχοι, Χαλ- 

δαϊοι, Σύροι καί μέρος Περσών,9Αρμένιοι, ’Ίβηρες, Κόλχοι, 9ΑλανοΙ, ’Αβασγοί, 445 

Γότθοι, Βούλγαροι, Τριβαλοί, Βλάχοι, ’Ιλλνριοί καί 9Αλβανϊταχ, 9Ρώσοι, 
Σάσοι, Οϋνοι καί Γερμανοί, Αογγιβάρδοι, Τονδέσκοι, Σπανοί, Γαλάται, πόρ¬ 

τες οι τάς βρεταννικάς νήσους οίκοϋντες καί9Ιταλοί καί έτεροι, τρία δέ μόνφ\ 

έθνη, άλογίφ συζώνχα καί πρότερον, κατά κράτος έκείνω δεδονλωται, Σαρρα- 

κηνοί, 9Ισμαηλϊται καί Σκνθαι, & καί φθαρήσεται προς θεοΰ, ώς καί πάντες 450 

οι άντάρται τής πίστεως* τής δέ Χρίστον βασιλείας ονκ έσται τέλος 8. 
[44] ΚΑΡΜΙΑΝΟΣ. Καί πώς εις μέν τάλλα των γενών ονκ έστι συντέλεια, είς δέ 

τό των 'Ρωμαίοον γένος και μόνον; τούτο γάρ καί θεηλάχους ύμάς είναι καί 
σφόδρα γε άποστόργονς παρά πάντα τά έθνη κατηγορεί8. 

442 δέ Β 443 παραβαλλέΰθαι Π 445 άβανγοί Κ 446 τριβελοΐ Κ βάλχοΐ Β 
Ιλνριοι ΠΚΒ 448-449 ίθνη μόνον Β 449 έχεϊνο ΠΚ 449*450 σαρακψοϊ Β 
454 γε παραλ. ΠΚ 

1. "Από του είς ιόν Ίωάννην τόν Δαμασκηνόν άποδιδομένον κειμένου ή γνώμη 
αυτή επικρατεί καθ' όλην τήν βυζαντινήν και μεταβυζαντινήν περίοδον. Βλ. καί 
σ. 169, σημ. 1. Διά τήν μεταβυζαντινήν περίοδον βλ. π.χ. Αναστασίου τοθ Γορδίου, 
Κατά Μωάμεθ καί κατά Λατίνων..., χώδιξ 443 Έθν. Βιβλ. "Αθηνών, σ. 37 χΐξ. 
και κώδικα 110 ("Ανώνυμου) τής Μανής Παντελεήμονος ("Αθω), φ. 269β· 

2. "Ο Καντακουζηνός λέγει ( ΡΟ 154, 504 Α - 508 Α) ότι οΐ μή πιστεύοντες είς 
τον Χριστόν (Εβραίοι, Ίσμαηλίται) είναι ώς μία δράξ ενώπιον τοΟ ώκεανοΰ των 
χριστιανών καί ώς ό τυφλός έμπροσθεν του ήλιου. 

3. Τό πρόβλημα των δυστυχιών τών χριστιανών άφ' ένός, τών έπιτυχιών των 
μωαμεθανών άφ' ετέρου άπησχόλησεν Αείποτε τήν συνείδησιν καί τήν σχέψιν άμφο- 

τέρων. Αι απαντήσεις είναι εχάστοτε διάφοροι, έμπνέονται όμως πάντοτε ΰπό τής 
αδτής Ιουδαϊκής (προφητικής) χαί χριστιανικής (θεοκρατικής) περί Ιστορίας άντι- 

λήψεως. Βλ. Άβουχάρα, Διάλογοι, ΡΟ 97, 1548 Α-1552Ο. Νικήτα τοΟ Βυζαντίου, 

"Ανατροπή..., ΡΟ 105, 745 Α-Β. "Αρέθα, "Επιστολή..., μτφρ. Α. ΑΙ>ο1, σα. 300- 

301. Γρηγορίον του Παλαμα, Επιστολή..., ΔΙΕΕ Γ' (1889), 232*283. Ριχάρδου, 
Οοηίαΐαΐΐο..., ΡΟ 154, 1092 Β-Ο. "Ιωάννόυ τοδ Καντακαυζηνοβ, Λόγοι, ΡΟ 154, 

637 Ο * 652 Α. Μανουήλ Β' Παλαιό λόγου, Διαλέξεις, Ιχδ. Ε· Τταρρ, σσ. 56-65. 

Οοά. ναϋε&ηαε Οταοεαε ("Ανωνύμου), φφ. 168 -199. 

4-7-1967 
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ΒΡΥΕΝΝΙΟΣ. αΟτι ούδίν τήν μέσην έλαχε χώραν ώς τοϋτο *, ουδέ φθονουμένην 455 

πράς των δαιμόνων οϋτω πίστιν έκτήσατο καί δτι πάντα τά τον πρόσκαιρου 
αΐώνος ώς δναρ παρέρχεται, εϊ καί δοκεϊ άλλο άλλου μονιμώτερον είναι ή 
Ισχυρότερον ή κατά δόξαν διαφέρον ή πλήθος ή τι των δαα τής ρευστής έστι 
φύσεως. ώς οϋν άφ ένάς έκάστον των καθ7 ή μάς έλαχίστων άνθρώπων καί 
εντελών χωρίων καί λαών άνωννμοον δι7 δλιγότητα γινόμενον έατιν ϊδεϊν, δτι 460 

δ σήμερον ζών καί φαινόμενος καί δοκών είναι τις διά κουφότητα αϋριον 
άπεστιν ουδέ σκιάν τής έαντοϋ έμφανίας καταλιπών, καI ένταϋθα δπον ή δείνα 
έκειτο κώμη ούδ7 Ιχνος μιας οικίας έγκαταλέλειπται καI ήδε φυλή, ή κατά 
πλήθος έγκανχωμένη, ήφάνισται, οϋτω καί 6 μέγιστος βασιλεύς έν άνθρώποις 
καί ή πολυάνθρωπος πόλις καί τά άπειρον έθνος, κάν δοκή μονιμωτέρως έπιπο- 465 

λάζειν τώ βίω, άλΧ οϋν τέλος ύφίσχαται τέως ή άπεκδέχεται, κάν τφ πλήθει 
ή τφ μεγέθει ή τή Ιαχύι δόξη των λοιπών ύπεραίρειν τών έν τή γή. είδεμή, που 
Κύρος, που Δαρεϊος, που 7Αλέξανδρος, που Καΐσαρ, που Ξέρξης έν βασιλεϋσιν, 

ή που Νινευι, Σοϋσα, Έκβάτανα, Βαβυλών,9Αντιόχεια, άλλοι μνρίαι έν πόλεσιν, 
ών ουδέ τά ονόματα ϊσμεν οΐ πλείους; που Μασαγέται καI Μήδοι καI Πάρθοι 470 

καί 'Ελαμίται καί Βαβυλώνιοι έν τοΐς έθνεσιν; ώστε μή καυχάσθω τις έν πλήθει 
γένους καί τυράννων Ισχύι καί πόλεων μεγέθει, τών νυν δντων καί μετ7 όλίγον 
οδκ έσομένοον. είτα, τά μέν ήμέτερον γένος διεσπάρη μόνον, ού μήν άπώλετο, τά 
δέ προρρηθέντα καί άλλα γένη μύρια πανωλεθρίαν ύπέμεινεν *. 

[45] ΙΣΜΑΗΛ. ΤΙ έστιν δ πρά μικρού άπεφήνω, δτι ονδέν φθονουμένην οϋτω πράς 475 

τών δαιμόνων πίστιν έκτήσατο; 
ΙΩΣΗΦ. 9Αληθώς τοϋτο έφην, έπέί πάντα τά προειρημένα έθνη πιστεύει μέν εις 

Χριστόν, ού τοσοντον δέ τών καλών έπιμέλεται, τά δ* ήμέτερον ύτιέρ πάντα 
καί νηστείας καί αγνείας, άγρυπνίας τε καί προσευχής καί τών τοισότων 
έπιμελεΐται, έξ ών οί δαίμονες πράς φθόνον ερεθιζόμενοι, έθνη τά τούς πολέ- 480 

μους Βέλον τα κατ’ αυτόν έπεγείρονσι. καί έοικε τοϋτο τά γένος δένδρω μεγάλφ 
καί ύφηλφ ποικίλοις μέν άνθεσι κομώντι καί παντοίοις καρτωΐς βρίθοντι, ύπά 

470-471 Πράξ. 2,9. 

455 έλαβε ΠΚ 460 γενόμενον Κ 463 ή δε Π 464 καί οδτω χαΐ Κ 
465 δοκεϊ ΠΚ 467 δόξει Κ 473 ώλετσ Β 478 τοσούτων Κ έπιμέληται Κ δέ ΠΚ 
479 άγρυπνίας Αγνείας τε Κ προσενχάς ΠΚ 

1. Ένδιαφέρουσαν άνάτιτυξιν τής Ιστορικής αδτής έρμηνείας βλ. είς τάς συγκι¬ 

νητικός σελίδας Άνασιασίου τοΟ Γορδίου, 8νφ” άνω*., σσ. 233 · 235. 

2. ΑΙ β*ί τοΟ ηροχειμένου σχέσεις Μανουήλ Β' Παλαιολόγον, Διαλέξεις, εχδ. 

Β. Ττ&ρρ, σσ. 59 - 65, παρουσιάζουν Λμοιότητας μέ τάς τοΟ Βρνεννίου μέχρι καί 
τών φράσεων καί τών όνομάτων. 

ΕΠΕΤΗΡίε ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ ΣΠΟΥΔΟΝ Τίτος ΛΕ' 12 
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δέ πάντων Θηρίων τής γης καί πετεινών τον ονρανον διά ταϋτα πολέμου μένω. 

[46] ΑΠΙΣΤΟΣ. 9Αλλ9 ϊσμεν 8τι δν ό Θεός Αγαπφ, ευεργετεί τοϋτον, πληθύνει, 
τιμά, δν δ9 υποστρέφεται καί μισεί, ζημιοϊ, έλαττοϊ, καταισχύνει, όρώμεν οϋν 485 

τό τήμερον δτι το Ισμαηλιτών γένος, καί εϊ τι άλλο τώ τον Μωάμεθ νόμω 
στοιχεϊ, εντιραγεΐ, ενημερεϊ, εύτνχεϊ, υμείς δέ, τό των χριστιανών έθνος, 

πάντα πάσχετε τάναντία* δθεν έστιν ον τεκμαίρεσθαι, Αλλ9 έναργώς πιστενειν, 

δτι κρείττων ή είς τον Προφήτην πίστις τής εις τον Χριστόν πίστεως' διά γάρ 
τούτο καί παρά θεόν δοξάζεται πας δ ταντης εχόμενος. 490 

[47] ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ. *Ως έοικεν, ή ονκ οΐσθα τίσι τό θειον άρέσκεται καί τίσι 
πρδς των ανθρώπων εναρεστονμενον άμοιβάς τής εναρεστήσεως δίδωσιν, ή 
έπιστάμενος τούτο σε αυτόν άπατής. 

ΑΣΕΒΗΣ. Καί τίσι τό θειον ευαρεστείται λοιπόν; 
ΕΥΣΕΒΗΣ. ’Αρεταΐς. 495 

ΠΛΑΝΟΣ. Ποίαις; 
ΑΛΗΘΗΣ. 9Αγάπη, καθαρότητι, ταπεινώσει καί ταις έπομέναις αύταίς’ [48] έκ 

δέ των εϋπραγιών καί τής ευημερίας, ής εφης, ονδεμία τών Αρετών τούτων 
τίκτεται, αλλά πάσαι αί άντικείμεναι τανταις κακίαι, ήγουν μάχαι, άσέλγειαι, 
άλαζονεϊαι καί δσαι τανταις παρέπονται' δθεν τό εντνχοϋν καί ενπραγοϋν τουτί 500 

γένος άρρενομανίαις καί ζωοφθορίαις καί αίμάτων έκχνσεσιν ανθρωπίνων διά 
παντός χραίνεται, καί τό χείρον εϊς άλογίας καί ώμότητος λόγον, δτι ταϋτα 
καί χείρονα πράττον ονδέν απηνές ουδέ παράλογον δοκεί διαπράττεσθαι, 
άλλά καί τό θειον σννεργόν έχειν εϊς ταϋτα καί ενδοκοϋν οίεται. κλέπτει γάρ 
αυτούς ή κατά τάν βίον ραστώνη καί τό έαυτών σννειδός αναπείθει παραλο- 605 

γίζεσθαι καί εϊς λήθην ίέναι τής οϊκείας φαυλότητος, νομίζοντας εαυτούς κεχα- 

ρισμένους είναι θεώ. άρα ονχί φρΐξαι πρός ταϋτ έστί καί σνσταλήναι τον αϊσθη- 

σιν έχοντα; ίλαλήθη τούτο ή νενόμισται πρός τίνος άλλου, δτι τούς τά τοιαϋτα 
ποιοϋντας ενεργεσίαις τό θειον Αμείβεται; διά γάρ τοϋτο, φησί, καί παρά θεόν 
δοξάζεται πάς δ ταντης έχόμενος. ώς Απόλοιτο ή τοιαντη δόξα καί δ ταύτης 510 

αίτιος δαίμιον καί οΐ δοκοϋντες αυτήν τον θεόν Ιχειν αίτιον! αϋτη ίστίν ή παρά 
θεοϋ τής εϊς τάν Μωάμεθ πια τέως Αντάμενφις, τρυφή, βλακεία καί μέθη καί 
άνεσις καί τά τοντοις επόμενα; καί μήν όρώμεν διά ταϋτα κατακλυσμφ τούς 
γίγαντας Αφανισθέντας καί τούς σοδομίτας πνρί καί θείω κατακλυσθέντας καί 
τούς ΙσραηλΙτας ύπό δφεων έν τή έρήμφ καταστρωθέντας. [49] δοξάζει δ θεός 515 

τούς αύτοϋ, άλλά χαρίσμασιν, έλλάμψεσι, θαύμασι, καί πρός τούτοις, δόξη 
άφθάρτω καί αΐωνίφ· αϋτη δ* εστί τό διά παντός έκείνω συνεϊναι καί κατατρυ- 

φαν τής αύτοϋ καλλονής καί λαμπρότητος καί απολαύειν ών ήτοίμασεν Αγα· 

486 τούτο τιίμερον Κ τ& τή, δτι Π 498 ού<5έ μία Π ούάέ μιρ. Κ 499 τού¬ 

τοι Κ 500 τούτες Β 506 νομίζονται ΠΚ 508 τά ηαραλ. ΠΚ 510 άπόλλυτο 
ΠΚΒ 512 καί1 ηαραλ. Κ 516 δόξα Π 
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θών ουρανίων τοΐς άγαπώσιν αυτόν, ώς τά γε πρόσκαιρα ταύτΐ άγαθά φλυα¬ 

ρία τις έοικεν είναι καί λήρος καί δνειρος. , 520 

[50] ΑΧΑΙΜΕΝΙΔΗΣ. Ούκονν έκείνους Αληθώς εϋσεβεϊς καί κεχαρισμένους τω 
θεω νομιονμεν, οΐς έν δνσχερείας καί θλίψεσιν ό βίος Ανύεται; 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ. Καί μάλα, έπεϊ πάντως κρεϊττον ημέραν μίαν τινά πιεσθέντα θλίψε- 

σιν έν άνέσει τον άπαντα βίον διαγαγεϊν ή κατά τό πρόχειρον άνέσεως άπολε- 

λανκότα τό έξης δπαν τον βίου κολάζεσθαι, καί έξέτασον έκάστον των άπ αΐ- 525 

ώνος τφ Θεω ευαρεστησάντων τόν βίον καί ευρησεις πάντας έν δνσχερείαις 
τούτον άνύσαντας* όντως οΐ προ του κατακλυσμόν καί μετά τόν κατακλυσμόν, 

οϋτως οΐ πρό τον νόμον καί μετά τόν νόμον καί ένί λόγω οί από *Αδάμ μέχρι 
σου πατριάρχαι, προψηται καί δίκαιοι οϋτως έζησαν. καί ον τό νυν είναι μόνον 
οϋτω θεός τά τής σωτηρίας ήμιν πραγματεύεται, αλλά καί έπί τής πάλαι νομο- 530 

θεσίας' μνρίαις τόρΕβραίων γένος, δ έπίλεκτον τηνικάδε έτέλει θεφ, ώμίλει θεφ 
ταΐς περιστάσεσι, νυν μέν γάρ αίγυπτίοις ύπεΐκε δουλενον, οϊ καί άπηνέστατα 
αύτφ προσεφέροντο τή βαρύτητι των έργων, μέχρι καί αυτόν θανάτου κατα- 

πιέζοντες, νυν δέ παμπληθεί είς Βαβυλώνα άπήγετο καί δουλείαν χαλεπωτάτην 
ύπέμεινεν, είτ αϋθις ύπό Άντιόχου τά άνήκεστα πέπονθεν, ϊνα μη τά γειτονοϋν- 535 

τα λέγω των έθνών, οί ουδέ άναπνεϊν αύτφ σννεχώρονν, συνεχώς επιτιθέμενοι 
καί τά χαλεπότατα δρώντες, τί οϋν; άποψήναιτ &ν τις καί τούτο μεμισεΐσθαι 
παρά θεφ καί τοϊς άλλοφύλοις είς επήρειαν παραδιδόσθαι, στέργεσθαι μέντοι 
τούς Αλλοφύλους τούς σεβόμενους τόν Βήλ καί τήν *Αστάρτην καί τόν κροκόδει¬ 

λον; αλλ ούκ έντενθεν δεϊ τεκμαίρεσθαι τήν τον θεόν πρός Ανθρώπους ενμένειαν 540 

ή απέχθειαν οϋτε τήν Ανθρώπων είς αυτόν ευσέβειαν ή δνσσέβειαν οΰτε αδ τήν 
Αρετήν ή τήν κακίαν. είδέναι δέ σε καί τούτο χρεών, δτι δν τρόπον ύμεϊς καυχά- 

σθε νυν έπί πλήθει καί πλούτω καί δυναστεία καί καθ9 ημών χωροϋντες μέγα 
έπί τοντω φρονείτε καί έναβρύνεσθε, τόν αυτόν ποτέ τρόπον Χαναναϊοι, Αιγύ¬ 

πτιοι καί Χαλδαΐοι καί πάντες Αλλόφυλοι τούς έπιλέχτους των9Ιουδαίων κατα- 545 

δονλονντες, έλοιδόρονν, έβαλλαν σκώμμασι τά έκείνων διέσνρον πάντα, έχλεύα- 

ζον, έκερτόμονν, έτώθαζον' Αλλ9 εκείνα μέν τά άπειρα πλήθη έγένετο ώσεί 
κόπρος τή γή, των δέ τά μνημόσυνον, έως άν δ κόσμος Ισταται, λάμπον ύτιέρ 
τόν ήλιον διαμένει, καί έτι είς τόν του αΐώνος αιώνα, τόν άπέραντον έκεΐνον, 

διαμένει, 550 

£51] ΤΑΛΑΣΙΜΑΝΗΣ. 9Αλλ έστι τόν τφ θεφ Αγαπώμενον τής πιοτέως χαύνης 
μόνης μισθόν άπολαύοντα καί πρόσκαιρου πάσης καί αιωνίου άπηλλάχθαι κολά- 

σεως, καί πρόσκαιρου πάλιν υπέρ τής πίστεως καί αίωνίου άπολαύειν άνέσεως; 

ΜΟΝΑΧΟΣ. Ούκ έστι ταϋτα, ούκ έστι· πάντα ταϋτα των Αδυνάτων ίστίν, εΐ γάρ 

527 - 528 κατακλυσμόν,,, πρό τοΰ παραλ. Π 528 του παραλ Κ 531 έβραίον Π 
θεφ9 παραλ. Β 539 - 540 κορκάδειλον ΠΒ 542 ύμάς Π καυχασθαι ΠΚΒ 644 £ναμ- 

βρννεσθαι Π έναμβρύνεσϋε ΚΒ . 549 βίς τόν αΐωνος αΙωνα Π είς τόν αΙώνα Κ 
552 άπολαύονται Π 554 πάντη Β 
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ένεδέχετο ταντα γίνεσθαι, ουκ άν δ πιστεύσας έξ όλης τής ψυχής εις τον Θεόν 555 
9Αβραάμ, περί ού ψησιν ή θεία Γραφή· «έπίστευσε δε 9Αβραάμ τω θεω καί 
έλογίσθη αύτω είς δικαιοσύνην», τοσαύζας έν άλλοτρίφ ύπέστη κακοπαθεΐας, 

ονκ άν δ χφ θεω άγαπώμενος 9Ιακώβ, περί οΰ αυτός δι έανχοϋ ψησιν δ θεάς· 
«τον 9Ιακώβ ήγάπησα, χόν δέ 9Ησαϋ έμίσησα», χοσαυχας θλίψεις ύπέμεινεν, 

ονκ άν χοσανχα έτη ο 9Ιώβ έν χή κοπριά έκάθηχο, περί οΰ πάλιν αυτός είπεν δ 560 

θεός δτι «ονκ έσχιν άνθρωπος όμοιος αντφ των έπΐ τής γης, άνθρωπος άμεμ¬ 

πτος, δίκαιος, αληθινός, θεοσεβής, άπεχόμενος άπό παντός πονηρού πράγμα¬ 

τος», ουκ άν δ Μωυσής έν τε ΑΙγύπτω καί έν έρήμψ τοσοντονς έτλη κινδύνους, 

φ δ θεός έλάλει ένώπιος ένωπίω, ώς εϊ τις λαλήσει προς εαυτόν φίλον, άν καί 
πληροφορίαν έλεγεν «οΐδά σε παρά πάντας καί χάριν έχεις παρ έμοί», ονκ άν 565 

δ θειος Δαβίδ τοσαύταις περιστάσεσι συνεπλάκη, περί οδ έφησεν δ θεός* 

«εδρον Δαβίδ τόν τον 9Ιεσαί άνδρα κατά την καρδίαν μον», ονκ άν 9Ηλίας καί 
9Ησαίας καί *Ιερεμίας καί Δανιήλ και οΐ έν Βαβυλώνι παϊδες τοσαύταις θλίψεσι 
περιέπεσον, ουκ άν πάντες οΐ άγιοι, οί αληθώς πιστοί καί ήγαπημένοι θεφ, 

πειραζόμενοι καί κινδννενοντες πολντρόπως τόν βίον τούτον διήννσαν \ 670 

[52] ΚΑΡΜΙΑΝΟΣ. Νϋν σοι πειράσομαι δεϊξαι δτικάντανθα μείζονος άπολαύσουσιν 
άνέσεως οϊ είς τόν Προφήτην πιστεύοντες κάκεϊσε πλείονος πάλιν ύμών των 
είς Χριστόν πιστευόντων τής άναπαύσεως άπολαύσουσι. 

ΒΡΥΕΝΝΙΟΣ. Είπε καί άκούσομαι. 
ΙΣΜΑΗΛ. Περί μεν τής ένθάδε αυτών απολαύσεως, φανεράς οΰσης, περιττόν οϊμαι 575 

λέγειν, [53] περί δέ τής μελλούσης, δ μέλλων κρΐναι πάσαν τήν οικουμένην 
9Ιησούς8 άπεφήνατο είπών «δ γνούς τό θέλημα τον κυρίου αύτοϋ καί μή 

556 - 557 Γέν. 15,6, "Ρωμ. 4,3, Γαλ. 3,6, Ίαχ. 2,33. 559 Μαλ. 1.3-8, 'Ρωμ. 

9,13. 561-663 Ίώβ 1,8. 564 "Έξ. 33,ιι. 565 Έξ. 33,12. 567 Πράξ. 13,38. 

577 - 678 Πρβλ. Λουχ. 12,47-48. 

555 άναδέχετο Π τής παραλ. Β 558 έαυτου : έκαστου Π 564 λαλήση Π 
565 έμου Π 569 περιέπεσον; τιεριέσον ΠΚΒ 576 πάσαν κρίναι Β 

1. Ούιως 6 "Ιωσήφ Βρνέννιος κατορθώνει νά δώσρ τήν έχτενεστέραν, βάθυνε- 

ραν καί θεολογιχωτέραν όνάπιυξιν του ζωτικού αύτοΰ θέματος. Τούτο βεβαίως δφεί- 

λεται είς τήν γενικήν ψυχολογικήν χατάστασιν τών ανθρώπων τής τεταραγμένης 
έ κείνης έποχής (πρβλ. τά οχετικά κείμενα τών "Αρέθα και Κανιακουζηνού γραφέντα 
•Ις αλλας έηοχάς και ό,τό διαφορετικός συνθήκας) κυρίως δμως είς τήν θεολογιχήν 
μόρφωσιν χαί βαθύτηια τού συγγραφέως. "Οπωσδήποτε δμως τό μέρας τούτο τής 
Διαλέξεων είναι άσφαλ&ς τό σπουδαιόνερον, αποτελεί δέ μίαν άπό τάς ώραιοχέρας 
οελίδας τής χριστιανικής χατά τού Ίσλάμ απολογητικής. 

2. «δ μέλλω* κρίναι τήν Οικουμένην * Ιησούς». Τό Κοράνιον λακωνικός μόνον 
ένδείξεις παρέχει (43:67 - 65, 3 :48, 4 ι 157 ). Βλ. χαί Η. Μ χ ο 6 & ιι ά, £νθ" άνωτ., 
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ηοιήσας δαρήσεται πολλάς' δ δέ μή γνούς μηδέ ποιήσας δαρήσεται δλίγας»ι. 
τις ούν έστιν «δ γνούς τδ θέλημα τον κυρίου αύτου καί μή ποιήσας»; πάντως 
υμείς οι χριστιανοί. καί τις έστιν «δ μή γνούς τούτο μηδέ ποιήσας»; πάντες οΐ 580 

τον Προφήτου. τοίννν, δαρήσεσθε ύμεϊς9 αλλά πολλάς, δαρήσονται κάκεϊνοι, 

άλΧ δλίγας. ώστε κάντανθα κάκεΐ έν άναπανσει καθυπερτεροϋσιν ύμων' διά 
τοι τούτο τής έκείνων μερίδος έγώ ζηλωτής. 

ΙΩΣΗΦ. Πρόσχες δτι αί συγκρίσεις πάσαι έπΐ των ομογενών γίνονται2* 

άμέλει ώσπερ ού συγκρίνομεν λίθον ξυλφ, σδδ* άλλότριον οίκείφ ή φίλον 58δ 

δονλω, οΰτως ουδέ δοϋλον έχθρω. πρώτον οΰν αυτούς τόζον μετά των δούλων 
του ταϋτ είρηκότος κυρίου καί τδτε σύγκρινε δούλους πρδς δούλους, ήτοι ήμάς 
πρύς έκείνονς, ώς, έως άν ώσιν έχθροί ούχΐ δούλοι τού ταϋτα νομοθετοννίος, 

579 θέλημα του παραλ. ΠΚ 587 τον ταντ9 : τοντ* αύτά Κ 688 πρδς παραλ. ΠΚ 
του έπαναλαμβ. Π 

σσ. 60 - 62 και 84-87. Τοΰιο άφησεν έλευθέραν την φαντασίαν τής παραδόσεως, ήτις 
δίδει πλείστας δσας λεπτομέρειας άναφερομένας είς τον ρόλον τοΰ Χρίστου κατά την 
ήμέραν ή πρό τής ημέρας τής Κρίσεως. Βλ. Μ. ενθ" άνωτ., σσ. 241- 

271. ΟαυάοίΓογ-Βοιηοηιϋ^ηοε, Μαίιοιηβϊ, Ρβπ5 1957, σσ. 433 * 434. Ό 
ρόλος αύτός τοΰ Ίησοΰ ώς Κριτοΰ είναι, έν τή διδασχαλίρ Ίσμαηλιτιχών τινων 
αΙρέσεων, συνυφασμένος μέ ιόν ρόλον τοΰ ΜαΜϊ. Βλ. Ε. Βίοοίιοί, Εβ Μβεεΐα- 

ηίδΐηβ άαηε ΠιοίβΓοάοχίβ τηυειιΐηιαηο, ΡβΗβ 1903. 

1. *Η συνήθεια χρησιμοποιήσεως των Γραφών πρός άναίρεσιν τής χριστιανι¬ 

κής διδασκαλίας είναι γενική είς τους μωαμεθανούς. Ούτως δ μέγιστος τών θεο¬ 

λόγων Α1 - ΟΙιάζαΠ έπεχείρησε τήν άναίρεσιν τής θεότητος τοΰ Χριστοΰ διά τής 
χρησιμοαοιήσεως χωρίων τής Κ. Διαθήκης καί δή τοΰ κατά Ίωάννην Ευαγγελίου. 
(ΑΙ-ΟΙιάζαΙΐ, ΚέίαΙαίίοη οχοοΗοηΙο άβ Ια άίνίαϊΐέ άβ Ιβ3ΐΐ3 - Ο&πεΙ ά’&ρτβδ 
1β3 Εναη£ί1β3, γαλλ. μετφ. Κ. Οΐιίάιβο, ΡηγΪ3 1939). *Η έν τφ ήμετέρφ κεί¬ 

μενη» ΰπό τοθ Ισμαηλίτου χρησιμοποίησις τοΰ Λονχ. 12, 47-48 είναι λίαν έπιτυχής. 
“Αλλωστε ή δλη έπιχειρηματολογία τοΰ Ισμαήλ παρουσιάζεται ένταΰθα λίαν ένδια- 

φέρουσα. 
2. "Ο χριστιανός παρουσιάζεται ένταΰθα διδάσκαλος τοΰ μωαμεθανοΰ. Τοΰτο 

είναι φαινόμενον σΰνηθες καί ένδιαφέρον κατά τούς τρεις πρώτους κυρίως αΙώνας 
τοΰ μωαμεθανισμού. ΟΙ « Διάλογοι» τοΰ Άβουχάρα αποτελούν από τής άπόψεως 
αυτής μνημεία πολυτιμότατα, διότι μάς πληροφορούν πώς οί μωαμεθανοί έγνώρι- 

σαν καί ένεστερνίσθησαν τήν χριστιανικήν θεολογιχήν σχέψιν καί τήν έλληνιχήν 
προβληματικήν. Ό Θεόδωρος Άβουχάρας ζή καί γράφει είς εποχήν κατά τήν οποίαν 
αί πνευματικοί επαφαί μεταξύ τών δύο λαών καί θρησκειών είναι αί πλέον συνή¬ 

θεις. (Βλ πχ. ΡΟ 97, 1552 0-1553 0, 1557 Η -1561 Η, 15920-1593 Β, 1585 Α - Ο, 

1596 Β - Π, 1556 Α-Β, χλπ.). *Αλλ* δ Βαρθολομαίος ΰπερασπίζει τήν γνωσιολογι- 
χήν καί πνευματικήν ανωτερότητα των χριστιανών δι* έχφράσεων σχοπουσών είς τήν 
ταπείνωσιν των μωαμεθανών. *Εξ άλλου ό Κανταχουζηνός κατηγορεί τους μωαμεθα¬ 

νούς ώς «νον καΧ πόσης έταστήμης άνεπιδέκτους» ( ΡΟ 154, 589 Ο). Πρόκειται βεβαίως 
πάντοτε περί διαφόρων έχφράσεων τοΰ συναισθήματος άνωτερότητος δ οί χριστιανοί 
Ιτρεφον έναντι των « νομάδων » καί « βοσχηματωδών» μωαμεθανών. Τό τοιοΰτον 
συναίσθημα ούδέποτε έσβέσθη είς τάς συνειδήσεις των ( βλ. και σ. 176, σημ. 3). 
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οϋτε τοΐς έκείνον σννταγήσονται δονλοις οϋθ* όπωσονν χή συγκρίσει ταύτη 
ύποπεσοϋνται* δτι δέ άλλως παντός κυρίου δοϋλος παιδεύεται καί ετέρως δ 590 

εχθρός τον αύτον μαατιγονται, παντί που δήλον' δ μεν γάρ παιδεία, ό δ9 άφανι- 

σμφ παραδίδοται. 
[55] ΑΠΙΣΤΟΣ- *Αλλ9 ώς διαγορεύουσιν αί ήμέτεραι βίβλοι, υπέρ αυτών ό Προ¬ 

φήτης πρεσβενσει τότε, δεόμενος * Ιησού, τον των νεκρών και ζώντων κριτον* 

δ δέ πάντας αντώ χαριεΐται και ονδεις αυτών κολασθήσεται, έν άνέσει δέ καί 595 

απολαύσει παντός καλόν πάντες έσονται Κ 
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ. Περί τούτου πρώτον μέν άκουσον σύ, τί περί μεσιτείας τής τότε διά 

προφητών δ θεός άποφαίνεταΐ' «έάν στή Νώε και Μωνσής και Δανιήλ, τούς 
νίούς αυτών καί τάς θυγατέρας ον μή έξελώνται και αδελφός ον λυτρονται», 

λντρώσεται άνθρωπος; έπειτα δέ διακρίνωμεν αμφω' τις έστιν δ τόν τότε εις 600 

κρίσιν καθήμενον κύριον δνσωπήσων; δ άντινομοθετήσας αντφ είς πάντα; ο 
φρονήσας τούτω ύπεναντίως καί δ τοσοντων έθνών εις άποστασίαν ήγησάμενος; 
καϊ υπέρ τίνων; ύπέρ τών τα θυσιαστήρια τον κριτον πάντα καταστρεψάντων; 
υπέρ τών τάς εικόνας αυτόν καταπατησάντων; υπέρ τών άπηνώς τούς δούλους 
αύτον φονενσάντων; και υπέρ τών εις αυτόν καί τόν αυτόν πατέρα διά βίου 605 

591 του παραλ. ΠΚ <5έ Κ 605 καϊχ έπαναλαμβ. Κ 

1. Τό Κοράνιον καί ή μωαμεθανική θεολογία παραδέχονται κατ' αρχήν τήν 
δΰναμιν καί άποτελεσματικότητα τής μεσιτείας κατά τήν ήμέραν τής Κρίσεως, άλλα 
μόνον διά τούς πιστούς ( βλ. Κορ. 74 :49. 26 : 100 -101, 32 : 3, 30 :12, 40 :19, 

39:44, 10:3, 63:20, 23, 20: 108, 19: 90, 36 : 22, 43: 86, 21 : 28, 17 : 70, 88, 11:22, 

31 : 4, 34 :22, 7:5, 2:45, 117, 256). Ή προσωπικότης δμως τού μεσίτου δέν προσ¬ 

διορίζεται έν τφ Κορανίφ (δ ίδιος δ Θεός οΐ άγγελοι, οΐ προφήται;). Πάντως ό 
ρόλος των προφητών, έπομένως καί τοΰ Μωάμεθ, κατά τήν ήμέραν τής κρίσεως θά 
είναι δ ρόλος τού «μάρτνρος» μάλλον καί τοΰ « κατηγορητοΰ * ( βλ. Κορ. 85:3, 

73:15, 16 86, 91α, 11:21, 40 34, 28 : 75, 39 - 47 , 69, 2:137, 4 : 45, 22:18, 78, 

48:8, 7:5, 5:108, 67:18, 86, 23:94, 32:5, 24:24). Ή μεταγενεστέρα δμως 
παράδοσις έπεφύλαξεν είς τόν Μωάμεθ τόν κρονομιοΰχον ρόλον τοΰ μεσίτου διά τόν 
λαόν του ένώπιον τοΰ Θεοΰ καί ούχί τοΰ Χριστού. Κατά τάς παραδόσεις αύτάς δ 
Χριστός δχι μόνον δέν είναι δ Κριτής είς τόν όποιον δ Μωάμεθ απευθύνεται, άλλά 
καί αυτή ή πρός τόν Θεόν μεσιτεία διά τόν λαόν τον άπομένει άνευ άποτελέσματος. 

Βλ. I,. ΟλγΑοΙ, Ι,εΒ ίίπδ άβππετε εοΐοη Ια 11ιέο1θ£ίο ιηυετιΐηιαηβ, έν Κονιιε 
ΤΙιοιηίεΙο 56 (1956 ), 445-479 καί 57 ( 1957 ), 246 - 300. Ό Ίσμαηλίτης άναφέρεται 
Ακριβώς είς τήν παράδοσιν, διότι δμιλεΐ περί « βίβλων » και ούχί περί τής βίβλου. 

ΑΙ τοιαΰται δμως παραδόσεις (Ιιαάίίΐι) παρουσιάζουν πλείστας δσας Αντιθέσεις 
μεταξύ των. Πάντως μία παράδοσις ήτις παρουσιάζει τόν Μωάμεθ ένώπιον τοΰ 
Ίησοΰ δέν δύναται νά είναι ορθόδοξος, προέρχεται δέ μάλλον άπδ χριστιανικόν 
περιβάλλον (Διά τήν μόρφωσιν τών Ιιαάΐΐΐι βλ. I, Ο 5 ο 1 ά ζ Πι β γ, Μτϋιβιηηιοάα- 

ηίεοΐιο δΐιιάΐοη, ΗεΙΙβ 1899, 2 τόμ. γαλλ. μτφρ. τοΰ Β* τόμον ύπό τόν τίτλον Βία- 

<305 5ΠΓ Ια ΐΓαάίΙίοη ίδίαηιϊφίο, Ραπβ 1952). 
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βλασφημησάντων; υπέρ τούτων αυτός μεσιτεύει καί τούτους κολάσεως έξε- 

λεϊται; καί τις ταντα, νουν εχων καί φρένας, έρεϊ; πόθεν δέ τήν παρρησίαν 
έξει εαυτόν και των τοσούτων μυριάδων τής αποστασίας άπολογήσασθαι ή 
πώς Άλλως έκεϊνος ψανειται; 

[56] ΑΣΕΒΗΣ. Και εϊ Θεός εστιν άληψήςο Χριστός καί πλήν αύτοϋ οϋκ Ιστι, τί 610 

δήποτε τής τωνρΡωμαίων βασιλείας τά σκήτντρα κρατενεσθαι τής ήμέρας πολ- 

λάκις ευχόμενοι καί πάσης ρύεσθαι θλίψεως οργής καί ανάγκης δεόμενοι παρ 
αυτού, ώς άκονομεν, δ δέ τάναντία τούτων πάσχειν ύμάς συγχωρεϊ; ή γάρ θεός 
οϋκ εστιν, δθεν ουδέ βοηθεϊν δύναται, ή, εϊπερ έστίν, Άσπλαγχνός τις πέ- 

φυκε καί άνελεήμων τά πρός υμάς, ή άλλ* ύμεϊς τά μή συμφέρον αϊτουμε- 615 

νοι παρορασθε, ώς Άξιον 
ΕΥΣΕΒΗΣ. Οϋχ δτι θεός οϋκ έστιν οϋδ9 δτι έστϊ μέν, Άκαμπτος δέ τις έστι καΧ 

Αμείλικτος, οϋδ9 δτι τά γε συμφέροντα οϋκ αΙτοϋντες3 άποτνγχάνομεν τής 
αίτήσεως, [57] άλλ* δτι χείλεσι μόνοις καί οϋ καρδία δεόμεθα, καί έν αμαρ· 

τίαις ζώντες, ώς ανάξιοι παρορώμεθα. καί δ δέ λαβεϊν έκεϊθεν δεόμεθα πρός 620 

τό γενέσθαι ήμϊν ταϋθ9 αμαρτημάτανν προσθήκης αίτια αΐτουμεν γενέσθαι, 
διό καί τής αίτήσεως άποπίπτομεν. οΐον τί λέγω' τήν τού βασιλέως νίκην 
ευχόμεθα καί θλίψεως, ώς έφης, καί οργής καί Ανάγκης καί των τοιοντων 
λντροΰσθαι δεόμεθα, οϋχ ΐνα, είρηνεύοντες τοϊς έκτός, θεωρία καί πράξει πρός 
τά θεία θελήματα τον βίον ημών διενθύνωμεν, άλλ9 Ινα, ενετηρονντες έντεν- 625 

θεν, κατεπαίρεσθαι των δμοδονλων δυνώμεθα καί πρός σαρκάς ήδυπάθειαν, 

Άθροισίν τε πλούτον καί δόξαν ματαίαν ένασχολώμεθα* πλήν ουδέ πάντη 
έν τούτοις οϋκ έπινεύει δ Χριστός, αλλά καί ρύεται μυρίων άπροσδοκήτοαν 
καί αοράτων δεινών τούς επικαλουμένονς αυτόν καί τήν βασιλείαν ημών συν¬ 

τηρεί καί κρατύνει ταύτψ εις τέλος 8. 630 

609 έκεΐνος : έκεΐ ΠΚ 610 ό προ Θεός Κ 611 κρατύνεσθαι (;) Β 613 τον* 

των παραλ. ΠΚ ή γάρ : εϊ γάρ ΠΚ 617 άκαμτπος: άκάλντπος Π άχαλύετος Κ 
618 άμείλαινος Π 621 ύμΐν Π ταϋθ*: της τών Κ 623 τών παραλ. Π 625 διευ~ 

Θόνομεν ΠΚ εύετηρονντες: τηροΰντες Κ 627 καί πρό άθροισιν προστίθ. ΠΚ πάντη: 

πάντα Π 629 έπεικαλουμένους ΚΒ πεικαλονμένονς Π αότόν : αύτών Π αύτφ Κ 

1. Ή έρώτησις ένταΰθα φαίνεται νά άφορρ τάς δυστυχίας των χριστιανών 
μάλλον ή τήν θεότητα τοΰ Ίησοΰ, διότι ό Ισμαήλ οόδαμοΰ φαίνεται άμφισβητών 
αύτήν. (Βλ. και Εισαγωγήν). Οΰτω μόνον δόνανται νά νοηθοΰν οΐ στ. 613*615. 

2. Ή φροντις αύτή τοΰ Βρυεννίου διά τήν μετάνοιαν καί τήν πνευματικήν 
χάθαρσιν καί άνόρ&ωσιν των χριστιανών και τήν έναπόθεσιν τών Ιλπίδων των είς 
τδν Χριστόν άπετέλει ασφαλώς τό κέντρον τής δράσεως τοΰ ίεροκήρυκος και ποιμέ¬ 

νας. ΟΟχ ήϊτον δμως άπετέλει τοΰτο φροντίδα πρωταρχικήν καί ουσιώδη συμπάσης 
τής εκκλησίας κατά τους ιε\ ις* και ιζ' τουλάχιστον αιώνας. (Βλ. *Α. Βακαλο- 

ποόλου, ενθ* άν., τόμ. Α', σσ. 130-153. Α. ΑΓβγτΙοα, 1,65 δρίτίίαοίε ηέο- 

ΕΓβοβ, Νο,ϊηιΐΓ 1967, σσ. 10-12 και 37 - 39). 
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[58] ΠΛΑΝΟΣ. *Ως έγωγε οίμαι, ονδέν διαφέρει πιστός άπιστον καί έν λόγοις 
μόνον έστίν αύτοϊς ή διαφορά καί ή δόξα ενταύθα, ονκ εν πράγμασι δέ έν 
έκείνφ τώ κόσμφ' καί τούτο δήλον εντεύθεν; είαϊν ασεβείς έλεήμονες, σώ- 

φρονες, δίκαιοι καί τινα ϊσως των λοιπών αγαθά κεκτημένοι, είσϊ δέ και ευ¬ 

σεβείς παν τουναντίον. μετά ούν την πάντων έντεϋθεν έπιδημίαν, ούχΐ δίκαιον 6Β5 
τούτους μέν τούς ασεβείς ταγήναι μετά των δικαίων, &τε τής άρετής έργά- 

τας, ώς τούς ευσεβείς έκείνους μετά των αμαρτωλών, &τε δούλους τής άμαρ- 

τίας; 
ΑΛΗΘΗΣ. "Απαγε* τις γάρ μερϊς πιστώ μετά άπιστον; αλλά κονφισθήναι μέν 

τήν έναποκειμένην αντοίς κόλασιν διά τήν άγαθοεργίαν αυτών ούδέν άπει- 640 

κός, σννταγήναι δέ τοίς πιστοΐς, κ&ν πάσαν μετέλθωσιν αρετήν, αδικώτα- 

τον. ουδέ οΐ πιστοί, έν άμαρτίαις άποθνήσκοντες, τοίς κολαζομένοις άπίστοις 
σνντάττονται. 

ΑΧΑΙΜΈΝΙΔΗΣ. Τίνος ένεκα καί διατί; 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ. "Οτι ον μόνον πρδς τά έργα αλλά καί προς τούς σκοπούς καί τά 645 

πρόσωπα αϊ τε κρίσεις γίνονται καί άι κολάσεις άποκληροννταΐ' τοίς μέν 
γάρ, ΐν9 επιζήσωσιν έντανθα καί δοξασθώσι καί ευοδοθή αύτοίς τά κατά τον 
βίον τής άγαθοεργίας, ήν δ σκοπός, τοίς δέ, ϊνα πάσαν τήν τής άρετής άμοι- 

βήν έκεί άπολήψονται. καί έφ9 άμαρτανόντων δέ πιστόίν καί απίστων ταύτά 
πολλήν εϋροι τις τήν διαφοράν' οι μέν γάρ ώσπερ τνραννούμενοι καί τον 650 

στενάζειν ού δίχα, οι δέ άδεώς καί αμετανόητα άμαρτάνουσιν. ώς οδν είδος χάρι- 

τος ονκ εστιν δ μή έξέρχεται του θείου δικαστηρίου, οΰτως ουδέ κρίσεως 
είδος δ μή τοίς απολλυμένοις εκείθεν έκφέρεται1. 

[59} ΤΑΛΑΣΙΜΑΝΗΣ. 9Εν παντί κριτηρίφ καί παντί αμαρτήματι μειζόνως κο¬ 

λάζεται δ οίκείος τον άλλοτρίον, δ μεμνημένος τον άμνήτον καί δ είδήμων 655 

τοϋ άμαθονς, ή ονχ οντω νομίζειν χρεών; 

639 Β' Κορ. 6,15. 

634 Δέ παραλ. ΠΚ 635 Ισως έκδημίαν 651 Δέ παραλ. Π 

1. Τό πρόβλημα τής πίστεως καί τίδν έργων Απησχόλησε χαλ τήν χριστιανικήν 
θεολογιχήν σκέψιν. ΑΙ έπ’ αυτού όμως Αντιθέσεις ή έλλβίψεις τοΟ Κορανίου πρου- 

χάλεσαν χαρακτηριστικήν οξύτητα κατά τήν Ιξέτασιν τού προβλήματος ΰπό τής μου¬ 

σουλμανικής θεολογίας. ( Βλ. I,. Ο α γ ά β I, I,88 Νοιηε εί Ιεβ 81α(υΐ5: Ι,ε ρι*ο· 

ϋΐέχηε Δε Ια ίοί εί Δββ οευντεε επ Ιβί&ιπ, έν δίοΔία ΙβΙαπποα, τόμ. 6, σ. 61- 

124. Το6 αύτοΰ, 1,83 &ε(εε εί 1ε δ&ΐαί Δε Πιοηππε δβίοη ΓΙδΙαιη, έν νΐε 
εΐ ίΛηπΐέτε, 1956. Ε- Ν αΔετ, Ι*ε δγδίειηε ρΜΙοδορΙιίςηε Δεβ ιηιιείβζίΐβ, Βεγ- 

γοιιΙΙι 1956. Μ. ΑΠατΔ, 1/8 ρπ>1>1όιηε Δεβ αΙΙπϋιιίδ Δίνΐηβ Δααβ Ια Δοείτίηε 
Δ*ΑΙ· Α^αγΤ εΐ Δε 8εδ ρτειηΐεΓδ £γαιιΔ5 ΔΙβείρΙεΒ, Βεγί-οιιίΐι 1965). "Αξιόν παρα- 

τηρήσβως έντανθα είναι τό γεγονός ότι & Βρυέννιος Αποφεύγει νά χαταδιχάση τούς 
είς Αγαθά Ιργα έπιβιθομένους Απίστους, 
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ΜΟΝΑΧΟΣ. Πώς γάρ οϋ; 

ΚΑΡΜΙΑΝΟΣ. Ούκοϋν, έπεί παρελθεϊν άναμαρτήτως τόν βίον άμήχανον, άμύητον 
καί ζήσαι καί θανεϊν βέλτων οϋτω γάρ &ν τις έκφνγοι τήν μείζονα κόλασιν· 

ΒΡΥΕΝΝΙΟΣ. νΑσοφον τόδε τό σόφισμα καί κατά τον λέγοντος λέγεται. ούδέν 660 

γάρ έτερον λέγεις ή «δέει τοϋ μή άπαξ άμαρτησαι άεΐ άμαρτήσομαι καί φόβω τοϋ 
μή δφθαλμιασαι έν σκότει διά βίου πορεύαομαι καί ενλαβείφ τοϋ μή άστοχη- 

ααι μηδεμιάς των αγαθών πράξεοχν άψομαι». αϋτη έστίν ήν ακούεις άπόγνω- 

σιν· είπέ καί τά τούτοις έπόμενον «προσοχή τοΰ μή εϊς τινα κόλασιν ίμπε· 

σεϊν γενήσομαι πάσαις υπεύθυνος». 666 
ΙΣΜΑΗΛ. *Αριστα μέν έφης. [60] Διατί δέ μή φύσει τδ άναμόρτητον έχομεν; 
ΙΩΣΗΦ. Πρός τούτο έρώ σοι λόγον ουκ έμδν άλλά μεγάλου καί άγιου άνδρός' δτι- 

περ, φησί, καί σύ τούς οΐκέτας ονχ όταν δέσμιους έχης εϋνους ύπολαμβάνεις, 

άλλ9 δταν έκουσίως ϊδης άποπληροΰντάς σοι τά καταθύμια. 

ΑΠΙΣΤΟΣ. Θαυμαστή ή άπάντησις. [61] άλλ9 ϊνα τΙ} πρόσκαιρα άμαρτάνοντες, αίώ- 670 

νια κολαζόμεθα, καί τής άμαρτίας ήμών πανομένης αύτίκα, ή διαδεχομένη 
ταύτην κόλασις τέλος ον κέκτηται; 

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ. Τούτο διά τήν πρόθεσιν καί τόν εϊς την αμαρτίαν ήμών άληκτον 
πόθον συμβαίνει. εΐ γάρ θάνατος ημάς καί άκοντας διίστησι των χειρόνων, άλλ9 

ήμείς, τό γε εϊς ήμάς ήκον, οϋτω τερός ταϋτα έρωτικώς διακείμεθα, ώς άεΐ 675 

βιωσόμενοι καί άδιόπαυστα άμαρτήσοντες, ώς δι αύτό τούτο ζώντες καί 
δι ούδέν άλλο πάντως· καί δι9 αύτό, τοΰ άμαρτάνειν ούδέ έν τφ θανεϊν πα¬ 

ραιτούμεθα. ώσπερ αρα έκ διαμέτρου τής ήμετέρας σπουδής πράττουσιν οΐ 
τήν άρετήν μετερχόμενοι, ήδέως ύπέρ τοΰ πρ&ττειν αύτήν ζώντες καί προ- 

θύμως, ούχ άπαξ άλλά μυριάκις εΐ δέοι, ύπέρ αύτής άποθνήσκοντες. ώς οϋν 680 

ίκεΐ τοϊς άγαθοεργονσι προσκαίρως, διά τήν εϊς τά καλά άθάνατον πρά- 

θεαιν, άνάπαυσις άληκτος επεται, οϋτω κάνταϋθα κόλασις απέραντος άκολου- 

θεΐ τοϊς τόν σκοπόν καί τόν πόθον τοΰ άμαρτάνειν αιώνων έχουσιν· ή τίς ό 
λόγος, επί μέν τής πρόσκαιρου αρετής ζωήν αΙώνων καI άκήρατον, έπϊ δέ 
τής προσκαίρου κακίας πρόσκαιρον κόλασιν άπεκδέχεσθαι; 685 

[62] ΑΣΕΒΗΣ. Καί τί δήποτε τούς άμαρτάνειν μέλλοντας καί διά τούτο κόλα· 
σθησομένους άθάνατα προβλέτιον τό θεών, ουκ άπείργει τούτους τής εϊς 
τό είναι προόδου, ώσάν μήτε γεννηθώσι μήτε μήν τή γεέννη τζαραπεμφθώσιν; 
ή τί δφελος μικρόν ενθάδε βιώναι χρόνον καί διά τό παρασυρήναι ύπό τής ηδο¬ 

νής άπέραντα βασανίζεσθαι; 690 

ΕΥΣΕΒΗΣ. Ούδέν έτερον λέγεις ή άτι έδει τήν άμαρτίαν καί μήπω γεγεννημένην 
τής τον Θεοϋ δημωυργίας τοαοΰτον έπικρατεϊν ώς μηδέ έάν αύτήν άλως είς 

669 μή1 παραλ. Π 663 ήν : ήν Π 664 τινα καραλ. ΠΚ 665 πάσαις: χαύνης 
ΠΚ 667 έρώ σοι: έρωσι Κ 668 έχεις Π 677 τδ άμαρτάνειν ούδέ τά θανεϊν ΠΚΒ 
680 άποθνήακοντας Κ 687 της : τήν Κ 688 μήτε γεννηθώσι παραλ. ΠΚ 
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το είναι προβαίνειν. δθεν, έπεϊ τό γενέσθαι του μή γενέσθαι κρεϊττον και το είναι 
του μή είναι βέλτιον, τό θειον είς δημιουργίαν άπιδόν ού τον χείρονος γέ- 

γονε, τό δε κρεϊττον και πεποίηκε καί ποιεί. 696 

ΠΛΑΝΟΣ. Πάνυ μέν οϋν. άλλ* εις μέν τον δημιουργόν ή δόξα αϋτη άναφέρεται 
και ή %<&ρις9 δτι ώς καί τ&λλα των κτιαμάτων εκ τον μη δντος εις τό είναι 
παράγει και τό ϊδιον πλάσμα, τον Άνθρωπον [63] είς δε τον άμαρτήσοντα και 
διά τούτο κολασθησόμενον Άνθρωπον, τό μή γενέσθαι βέλτιον φαίνεται του 
γενέσθαι και τό μή είναι τούτον κρεϊττον δοκεϊ τον είναι, δτι τό μέν είναι 700 

νίόν κολάσεως αυτόν δείκννσι, τό δέ μη είναι ούτε κολάσεως οϋτ9 άναπαύ- 

σεως. 
ΑΛΗΘΗΣ. Ούτε τό γενέσθαι οϋτε τό είναι κληρονόμον κολάσεως αυτόν απεργά¬ 

ζεται > επεί πάντες οί τό γενέσθαι και είναι λαβόντες δι αυτά ταντα υιοί άν 
κολάσεως άπεδείκνυντο, άλλ9 ή πονηρά γνώμη καί ή διεφθαρμένη προαίρεσις, 705 

ήτις έξ αντοϋ μόνον την γένεσιν έσχηκεν δμως, έπείπερ αυτός τό μή είναι 
βέλτιον κρίνεις του είναι, γενέσθω σοϊ μόνω τούτο προς τής πρόνοιας καί 
εϊης δλως μή ών.ν 

[64] ΑΧΑΙΜΕΝΙΔΗΣ. νΕτι δοκιμάσω άντεπιλαβέσθαι σου. έστι μέλλον ή ούκ έστι; 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ. Και έστι και ονκ έστι. έστι μέν γάρ μέλλον ή συντέλεια, ή άνά- 710 

στάσις, ή κρίσις καϊ ή άνταπόδοσις καί εϊ τι τοιοντον μετά ταντα κοινώς 
σνμβήναι προλέγεται, ώς καί ή αϋριον καί χρόνος Άπας 6 μέλλων} ονκ έστι 
δέ μέλλον τό παρά πασι θρνλονμενον, ήτοι τό προειμαρμένον τοϊς άνθρώ- 

ποις έκάστω και άποκείμενον αντώ άπαραβάτως σνμβήναι, διήκον από γεν- 
νήσεως Άχρι και τελευτής καί είς τον αιώνα αύτφ παρεπόμενον. εί γάρ ήν, 715 

οϋθ* ό Αμαρτωλός περί τής έαντοϋ άμαρτίας κατηγορεϊτο, ώς Άνωθεν άπο- 
κληρωθείσης αντώ, οϋθ9 δ δίκαιος διά τό τής άρετής έτιματο κατόρθωμα, Άτε 
άποκείμενον αντφ, καί ούκ ενδεχόμενον είναι τούτον Άλλως γενέσθαι άλλ9 

έξ Ανάγκης ένάρετον' καί τό αυτεξούσιον ημών άφηρεϊτο, ώς μήτε αρετήν δτι 
μήτε κακίαν μηδένα έξ εαυτόν πραξαι δννασθαι και οϋδέν Άν διεφέρομεν τών 720 

θηρίων καί τών ειμαρμένην εισαγόντων ή γένεσιν. 
[65] ΤΑΑΑΣΙΜΑΝΗΣ. Τών μελλόντων γενέσθαι λανθάνει τι τον θεόν; 
ΜΟΝΑΧΟΣ. Ού μέν οϋν. πάντα δ* ώς ενεστώτα τοϊς παντεφόροις δφθαλμοϊς αυτού 

καί προκείμενα καθοραται. 
ΚΑΡΜΙΑΝΟΣ. Δύναται οϋν Άλλως τά γινόμενα άποβήναι ή ώς άν αυτός έκαστον 725 

αυτών προορφ γενησόμενον; 

693 έπί ΠΚ 698 άμαρτήσαντα ΠΚ 707 τούτφ Κ 708 εϊης : ϋλης Κ 709 έπι- 

λαβέσθαι ΠΒ μέλλον : μάλλον Κ 714 άπαραβήτως Π 715 αύτά ΠΚΒ 716 κατη- 

γοροϊτο Κ 717 αρετής : άμαρτίας Π 724 καί μετά προκείμενα ηροστίθ. Κ 725 - 726 ή 
ώσάν αύτός έκαστον αδτόν προορα Π : ή ώσάν Άν τις έκαστον αύτδν προ όρρ Κ : ή ωσάν 
αύτός, έκαστον αύτόν προορα Β 
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ΒΡΥΕΝΝΙΟΣ. Οϋδαμώς. 

ΙΣΜΑΗΛ. Λοιπόν, ώς δοκεί, προώρισται έκαστον καί εϊμαρται τδ άποβησόμε- 

νοτ δθεν και παρ αυτόν, καθώς μέλλει καί πρόκειται άποβήναι, οϋτω δητα 

καί προγινώσκεται1 2 * * * * *. 730 

ΙΩΣΗΦ. ΆλΧ εΐ καί πάντα προγινώσκει, &τε θεδς παντοδύναμος, ούδέν προορίζει 
των έφ9 ήμίν, εΐ μη τις φαίη προορισμόν Άλλως την είς τό κατά πρόθεσιν ημών 
αγαθόν ευδοκίαν αυτόν και βοήθειαν* εΐ 6* οϋ, αυτός καί πρό τοϋ παραχθήναι 

πάντας τής αμαρτίας δούλους ημάς αποκαθιστώ, δπερ καί Άτοπον έννοεϊν καί 
λέγειν άφόρητον. δεύρο δέ μοι και σκόπει τής άληθείας την πρόφασιν, δτι ή 735 

θεία πρόγνωσις ονκ αναιρεί τό αυτεξούσιον, καί γάρ ούχ δτι προγινώσκει καί 

οϋτε ή πρός ημών τελουμένη κακία εκ τον παρ9 αυτόν προοράσθαι τό αίτιον 
έσχηκεν οϋτε ή εν ήμΐν αρετή έντεΰθεν τήν άρχήν τοϋ γίνεσθαι κέκτηται, δτι 
ουδέ τήν κακίαν δπωσοϋν αύτός θέλει, ούδέ τήν αρετήν δλως βιάζεται, καί 

ώσπερ τινός εξ άπόπτου καί μετεώρου περιωπής όρώντος ληστάς έφεδρεύ- 740 

όντας τόπφ, βλέποντος δέ καί τινα είς χΒϊρας αύτών έμπεσούμενον και φο- 

νευθησόμενον, ονδέν έκ τον ταϋτα προβλέπειν αύτον αποβαίνει τω τοΐς λη- 

σταίς παραπίπτοντι, οϋτως ούδέν έκ τον προγινώσκειν τον θεόν τό. ήμέτερα 

όπως έσται τοϋ οϋτω ταντ άποβήναι καθίσταται αίτιον. καί απλώς, δτιον ή 

πρόγνωσις παρεμποδίζει μηδέν μηδέ συνεργάζεται, άμέτοχος πάντη των 746 

άποβαινόντων εύρίσκεται. 

[66] ΑΠΙΣΤΟΣ. 9Ο αίτιός τίνος καί τών έξ αύτοϋ πάντων αίτιος, δ τοϋ ανθρώπου 
αίτιος καί τής έξ αύτοϋ αμαρτίας αίτιος πάντως* εϊ δέ τοϋτο, ή ονδέν έστιν 

ή αμαρτία ή συγγνώμης αξυος δ άμαρτάνων ή τι χρή πρός ταϋτα νομίζειν 8; 

729 μέλει Π δητα: δέτε Κ 731 καί παραλ. Κ 738 γενέσθαι Κ 746 μηδέ: 
μηδέν Κ σννεργάζηται ΠΒ 749 ή τί: ήτι Κ 

1. Τό περί ειμαρμένης ή απολύτου προορισμού πρόβλημα άπησχόλησεν άείποτε 
τήν μουσουλμανικήν θεολογικήν σχέψιν, τοσούτφ μάλλον χαθΒ όσον ή Κορανιχή 
διδασκαλία παρουσιάζει πλείστας όσος αντιθέσεις. (Βλ. I,. ΟετάεΙ. Ι<& ιηοετίΓο 
άβ ηοίτε Ηβει-Ιέ, οΗαρίίΓε άβ Ια (Ιιεοΐο^ίε ιηιχειιΐιηαηε, Τηηίδ 1946. ΕΙσέτι τα 
δύο ανωτέρω άρθρα τοΟ αύτοϋ). Ή πίστις όμως εΚς τό κισμέτ είναι βαθεΐα έν τφ 
μωαμεθανιχφ χόσμφ. ΟΙ βυζαντινοί συγγραφείς έπετέθησαν άείποτε χατά τής Ιδέας 
ναύτης. Βλ. Ανωνύμου, Κατά Μωάμεθ, ΡΟ 104,1469 0. Βαρθολομαίου, "Ελεγχος..., 
ΡΟ 104, 1393 Β - Ο. Νικήτα τοΟ Βυζαντίου, Ανατροπή·.., ΡΟ 106, 764 Α- Ο. 

Ίωάννου τοϋ Κανταχσυζηνοϋ, Λόγοι, ΡΟ 154, 616 Π · 617 Α. 

2. Ή περί τοΟ ΘεοΟ ώς αίτιου τοϋ χαχοΟ μουσουλμανική διδασκαλία ύπήρξεν 
άείποτε απουδαΐον έπιχείρημα διά τούς χριστιανούς πρός άπόδειξιν τής ανθρώπινης 
ή διαβολικής προελεΰσβως τοϋ Κορανίου (βλ. Άβουχάρα, Διάλογοι, ΡΟ 97, 

1688 Α-Ο. Ανωνύμου, Κατά Μωάμεθ, ΡΟ 104, 1462 0. Βαρθολομαίου, "Ελεγχος..., 
ΡΟ 104, 1393 Β - Ο. Βυζαντίου. · Ανατροπή..., ΡΟ 106, 767 - 760, 780Β-0. Καν- 

ταχουζηνοΟ, Άπολογίαι, ΡΟ 164, 667. Βλ. καί Ε. Σδράχα, Ινθ* άν., σσ. 94-97). 
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ΠΙΣΤΟΣ. Τής φνσεως του ανθρώπου και του ένάρετον αυτόν είναι δ θεός αίτιός* 750 

τής μέντοι έφαμάρτου γνώμης αύτοϋ καί τής απώλειας αυτός έκεΐνος καί 
οι σννεργοί αύτοϋ δαίμονες. 

[67] ΑΣΕΒΉΣ. Άλλ' έκ μεν τής φνσεως ή γνώμη, εκ δε τής γνώμης ή αμαρτία* 

δ τήν φόσιν γονν παρασχών είς τό είναι καί την εξ αυτής γνώμην παρέαχετο, 

ΕΥΣΕΒΉΣ. Εύφήμει, ώ Άνθρωπε* εί γάρ φνσεως ήν ή τοιαύτη γνώμη, έχρήν 755 

πάντας ανθρώπους οργίλους, φονεϊς, προδότας είναι και Άρπαγας, ώς τής 
αυτής Οντας φνσεως. . ) 

[68] ΠΛΑΝΟΣ. ΕΙ έγένετο ο άνθρωπος ώστε κολάζεσθαι, &δει μήτε γενέσθαι 
τούτον μήθ* νποκεΐσθαι αιωνίφ κολάσει, ώς πάντες οϊμαί κρινοϋσιν έχέ- 

φρονες. 760 

ΑΛΗΘΗΣ. "Εως πότε τά αυτά άνελίττεις κενολογών; ονκ έγένετο 6 άνθρωπος 
πρός θεόν ΐνα κολάσει ύπόκειται, άλλα κολάσει τις ύπόκειται, έπειδή οϊκο· 

θεν τής άμαρτίας δούλος έγένετο. 

[69] ΑΧΑΙΜΕΝΙΔΗΣ. ΚαΙπώςφησι περί τίνος ’Ιησούς, δ θεός υμών* «καλόν ήν 
αντώ, εί ονκ έγεννήθη δ Άνθρωπος εκείνος»; 766 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ. Καί πώς τούτο σύ τό ρητόν έκλαμβάνεις; 
ΤΑΑΑΣΙΜΑΝΗΣ. Καθά τίνος ήκουσα των εξ υμών μεγάλων, δτιπερ, φησίν, δ 

μέν θεός επ' έργοις άγαθοΐς τον γεννηθήναι τούτον, ώσπερ καί πάντα Άνθρω¬ 

πον, έβονλήθη, δ δ* επί κλοπή και φιλαργυρίφ καί βαακανίφ και προδοσίφ τφ 
γεννηθήναι καί είναι έχρήσατο. λέγει τοίννν δ Ίησονς κρεϊττον μηδόλως τίτΟ 
αυτόν γεννηθήναι ή επ’ έργοις τοιοντοις αυτόν χρήσασθαι τούτω τφ γεννη¬ 

θήναι, οϊς ίπεται κόλασις. 

ΜΟΝΑΧΟΣ. Εϊτα ονκ άρέσκει σοι αϋτη ή έπεξήγησις; 

ΚΑΡΜΙΑΝΟΣ. Καί πάνυ' σνμβαίνουσα γάρ έστι κατά πάντα οϊς προέτεινον 
έναγχος, δτι καλόν παντϊ άμαρτήσαντι μη γεννηθήναι τό σννολον. σοΙ δέ 776 

τΐ περί τούτον δοκεΐ; 

ΒΡΥΕΝΝΙΟΣ. Οίκτείροντος δ λόγος· διό πρώτον αυτόν νΐόν απώλειας είπών, τήν 
τοιαύτην γέννησιν καλόν αύτφ εϊ ονκ έγεννήθη φησί' σύ δέ, ώσπερ τά 
παρ’ ένός τίνος πραχθέντα ονκ έγκαλεΐς πλείοσιν, οϋτω μηδέ τά καθ' ένός 
εϊρημένα τοϊς δπασι πρόσαπτε. 780 

[70] ΙΣΜΑΉΛ. Μικρόν πείθεις με πίστεύειν ώς Αληθής ή των χριστιανών έστι 
πίστις μόνη Χ. 

764· 766 Ματθ. 26,24, Μάρχ. 14,21. 

755 εί: ή ΠΒ ή Κ 769 πόντος ΠΒ 764 ήμώρ Π 769 ήβουλήθη Κ δέ ΠΚΒ 
776 σοΙ: σύ ΠΚΒ 

1. "Η μεταξύ των παραγράφων 58 χαΐ 70 πβριεχομένη αυξήτησις ύπενθνμίζε» 
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ΙΩΣΗΦ. ΠΙστενσον δη ονδείς δνναται πιστεϋσαι είς Χριστόν, έάν μή $ αύτφ δεδο- 

μένον Άνωθεν* πάσα γάρ δόσις άγαθή και παν δώρημα τέλειον άνωθέν έστι 
καταβαϊνον από τοϋ πατρδς των φώτων. ίστι δέ μία των άγαθών δόσεων 785 

των έκεϊθεν, ή εις τήν αγίαν Τριάδα πίστις. εΐ οϋν καί σοϊ αϋτη ή δόσις 
δοθή άνωθεν, πιστός γενήσγι όρθόδοξος, εΐ δ* οϋ, οϋτ έκ των εμών λόγων, &ν 
πλήν του άληθεϊς είναι οϋδέν όφελος, ούτε παρ έτέρων ούτε παρά σαντον 
εύρήσεις ωφέλειαν1. 

[71] ΑΠΙΣΤΟΣ. Περί τριάδος8 καλώς ίπέμνησας' πώς, λέγοντες πίστευαν είς 790 

£να θεόν, δμολογεϊτε πάλιν πιστενειν καί είς τριάδα; 

787 εί δ* σΰ: εί δ9 οόν ΠΚΒ οϋτ’: ούδέ Π ούδ* Κ .οϋτβ Β 790 τής πρό Τριά¬ 
δος ηροστίθ. Κ 

τούς διαλόγους του Άβουκάρα. *0 διάλογος είναι σύντομος χαί ζωηρός, ή δέ έπι- 
χειρηματολογία κρατεί τό ένδιαφέρον τού άναγνώστου. 

1. Ή τοιαύχη άπάντησις τού Βρυεννίου έχφράζει άπολύτως την πβποίθηαιν 
τών χριστιανών τής έποχής του. Ενώπιον των μεγάλων υλικών έπιτυχιών τού μωα¬ 

μεθανισμού χαΐ τοΟ έξισλαμισμσυ τών χριστιανών, ή πρός τόν Χριστόν στροφή ένός 
μουσουλμάνου ήτο δργον θείου φωτισμοΟ χαί ένβργβίας. Διά τόν λόγον 6* αύτόν 
άχριβώφ, οΐ συνομιληταί τών χριστιανών οπανίως παρουσιάζονται άσηαζόμενοι τόν 
χριστιανισμόν, μολονότι ή άλήθεια τής έν Χριστφ πίστεως τοϊς έχτίθεται έναργε- 

στάτη ( βλ. τά σχετικά έργα τών Σαμωνά, Γρηγορίου Παλαμά, Μανουήλ Β* Παλαιο- 

λόγου, Γενναδίου Σχολαρίου, Νιχουσίου). Μόνος ό Εύθύμιος παρουσιάζει τόν συνο¬ 

μιλητήν του άσπαζόμενον τόν χριστιανισμόν. Προλαμβάνων την είς τόν χριστιανι¬ 

σμόν προσελευσιν τοϋ συνομιλητοΟ του, ό Βρυέννιος λέγει ότι τούτο μόνον ώς θειον 
δώρον δύναται νά έχληφθή. Πρός τούτοις προτιμρ νά άντιχαταστήση τήν άνθρωπί- 

νην σοφίαν (στ. 10, 19 · 22) ή άποδειχτιχήν χαί διαλεκτικήν Ικανότητα (στ. 254- 

259 χαί 787-789) διά τοΟ θείου φωτισμού. Σημβιωτέον έπίσης ότι οΐ χριστιανοί 
μεγάλην άπέδιδον σημασίαν, διά τήν στροφήν τών μουσουλμάνων, βίς τά θαύματα 
(βλ. Γρηγορίου Δεχαπολίτου, Λόγος Ιστορικός, ΡΟ 100, 1201- 1212) χαί είς τά μαρ¬ 

τύρια τών νεομαρτύρων (βλ. Νικοδήμου τοΟ Αγιορείτου, Νέον Μαρτυρολόγιον, σσ. 

11 -12, 3η Ιχδ , Άθήναι 1961). 

2. Ή έχθεσις χαί άπόδειξις τοΟ μυστηρίου τής έν Τριάδι θεότητος άπησχόλη- 

σεν άπαντας τούς χριστιανούς άπολογητάς. Βλ. Ίωάννου τού Δαμασκηνού, Πηγή 
Γνώσεως, ΡΟ 94, 768 Β-Ό. Ανωνύμου, Κατά Μωάμεθ, ΡΟ 104, 14520- 1463Β 
χαί 1458 0. * Αβουχάρα, Διάλογοι, ΡΟ 97, οί ύπ' άριθ. 3, 23, 25, 26. Βαρθολο¬ 

μαίον, Έλεγχος..., ΡΟ 104, 1384Β-Ο. Νικήτα τού Βυζαντίου, Ανατροπή.,., ΡΟ 
105, 672 0-701 Π, 748 Β* 749 Β, 7840-788 Β, 8000-801 Β, 8120-8210, 8210- 

8410. Εύθυμίου Μοναχού, Διάλβξις..., ΡΟ 131, 20-37. "Αρεθα, Επιστολή, έν 
Βγζαηϋοη 24 (1964), 296 - 297. Ριχάρδου, ΟοηίιιΙαΙΐο, ΡΟ 154, 1097 Β -1100 0, 

1124 Ο -1140 Ο. Ανωνύμου ( = Ριχάρδον), ΟοηίβδδΙο, ΡΟ 154, 1167 Ο - Π. Ίωάν- 

νου τού Κανταχουζηνού, Λόγοι, ΡΟ 154, 673 Ο - 674 Α. Μανουήλ Β* Παλαιολόγου, 

Διαλέξεις,.., Ιχδ, Ε. Τταρρ, οί ύπ' άριθ, 14-19. 01 άπολογηταί τού ιε' αίώ- 
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ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ. *Ότι δ είς θεός των Απάντων αυτός έστι καί τριάς, και ή τριάς 
είς ήν πιστεύομεν αυτός έστιν δ εϊς και μόνος Θεός. 

ΑΣΕΒΗΣ. ΤΓαραδοξότατον τοϋτο δοκεϊ. ει γάρ έν έστιν ό Θεός, ουκ άν εϊη καί 
τρία, εϊ δ3 εστί τρία, ούκ άν εϊη έν. 795 

ΕΥΣΕΒΗΣ. 'Ομολογουμένως έστί παράδοξον, διά γάρ τοϋτο καί Θειον εϊ γάρ 
συμβαϊνον ταϊς πάντων δόξαις και σύνηθες ήν, ουκ άν έπεφύκει θειον. πλήν 
δ3 ο αυτός θεός έστι καί τρία καί έν. 

ΠΛΑΝΟΣ. Τίνι τρόπω; 

ΑΛΗΘΉΣ. Ύπέρ άπόδείξιν άπασαν. 800 

ΑΧΑ1ΜΕΝ1ΔΗΣ. Ουκ άρνοϋμαι ταύτη τη άποκρίσεΐ' άπόδος και τον περί τούτον 
μοι λόγον, όσον ένδέχεται. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ. Ούκ έστι τά ύπέρ ψύσιν φυσικώς άποδείκνυσθαι, ώς ουδέ τά φυ¬ 

σικά διά των ύπέρ φόσιν. 
ΤΑΛΑΣΙΜΑΝΗΣ· Ούδ* αυτός τοϋτ απαιτώ, άλλ3 έτέρως ύποδειγμάτισόν μοι. έπα- 805 

νάγαγέ με ποσώς είς τήν του ζητονμένου κατάληψιν. πέποιθα γάρ σοι έκ 
των προειρημένων πλεΐστα κάν τοντω σε δύνασθαι. 

[72^ ΜΟΝΑΧΟΣ. *Ερώ σοι λοιπόν, έπεί εύγνωμόνως πννθανόμενον βλέπω, ονχ 
δσον ϊσμεν, άμυήτοις γάρ ψνχαϊς ρίπτειν τούς μαργαρίτας τούτους ούκ έπε- 

τράπημεν, άλλ3 δσον αυτός συνιέναι δύνασαι' πρόσχες γονν. δτι πιστενομεν 810 

§να Θεόν είναι πόσης ορατής καί άοράτου φύσεως δημιουργόν τό γάρ μη οϋτω 
φρονεϊν άθεότητος άντικρυς. δ τοιοϋτος τοίνυν ανάγκη καί λόγον έχειν Θεός 
γάρ πώς άν εϊη άλογος; αλλά καϊ πνεύμα δει έχειν τον λόγον, έπεί ούδεϊς άνεν 
πνεύματος πρόεισι λόγος, άλλά καί ένυπόστατά φαμεν είναι ταντα' ουδόν γάρ 
των εν τφ θεψ άνυπόστατον. και τοντό έστιν ήμϊν ή τριάς ήν ακούεις, 815 

ού θεόν καί Θεόν καί Θεόν, άπαγε, δογματίζοντες, πολυθεία γάρ τοϋτο σαφής, 
άλλά τά τρία ταϋτα ταϊς ίδιότησιν ένα τή φύσει θεόν. [73] εΐτα, σύ δ' πι¬ 

στεύανε κατ3 εικόνα καί καθ’ όμοίωαιν θεοϋ γενέσθαι τον άνθρωπον, πώς έν 
τή είκόνι Θεωρών τήν τριάδα τό τής είκόνος πρωτότυπον απιστείς; 

ΚΑΡΜΙΑΝΟΣ. Φώτισόν μοϊ ονπω γάρ κατενόησα τήν έν τή είκόνι τούτη τριάδα. 820 

ΒΡΥΕΝΝΙΟΣ- Φημί δτι κατ εικόνα θεοϋ δ άνθρωτιος καί γέγονε καί έστίν, ού 
κατά τον τύπον τον σώματος άλλά κατά τήν τής ψυχής ιδιότητα. 

ΙΣΜΑΗΛ. Σνμφημι. 
ΙΩΣΗΦ. Θεωρείται δ3 έν τή ψυχή έν ταϋτώ νους καί λόγος καί πνεύμα, άμα τρία 

792 καί ή τριάς παραλ. Κ 798 ό παραλ. Κ 794 ό παραλ. ΠΒ 796 ώά γάρ 
τοϋτο καίικαί διά τούτο καί ΠΚ 812 τοίννν ό τοιοντος Β 819 προτότνησν Β πρό- 

τύπον Π πρώχυτιον Κ 820 τήν περί τήν εΙκόνα έν φρ διορφ. τήν έν τή είκόνι Κ 

νος Ασχολούνται έχτβνέστατα περί τό πρόβλημα τού έν Τριάδι θεοϋ (Γεννάδιος, 
Γ. Άμιροότζης, Γ. Τραπβζούντιος), 
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και έν, άπερ αύτή έστιν ή ψνχή- ώς ούν ταντα άμερίστως έν τή εϊκόνι νο- 826 

εΐται, όντως εν τω πρωτοτυπώ, καί κατ’ επέκεινα σφάδρα θεοτερεπώς πατήρ, 

υιός, πνεύμα άγιον, δπερ έστίν ό θεός, ή άγια Τριάς, ή τρία οϋσα καί έν1. 
[7« ΑΠΙΣΤΟΣ. Ονκούν, ή αύτή και μία τριάς, έπεί έν έστι καί τρία, καί εϊς 

θεάς έστι και τρεις; 

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ. *Ηκιστά γε. 830 

ΑΣΕΒΗΣ. Και τίνι τρόπω, άπόδειξον, άτι ένταϋθά έστιν δ άγών. ένταϋθα, εϊ έν 
ϊτι μοι τούτο λύσεις, όμόφρονά σοι.,, άλλ* οϋδέν οϋπω λέγω δτι ουδέ δόνηση 
λϋσαι το άπορονμενον, 

ΕΥΣΕΒΗΣ. Ειπέ θαρρουντως, μόνον ενφήμως' πέποιθα γάρ εις τήν αγίαν Τριάδα δτι 
καί τούτο ρρ,δίως και αληθώς σοι, ώσπερ καί τ&λλα, λνθήσεται. 835 

[75] ΠΛΑΝΟΣ. Ιδού έξ ών αυτός και φρονώ καί οίκείοις δφθαλμοΐς βλέπω, εί μή 
κοιμώμαι, εϊ μή μεθύω, εί μή έξέστην, προτείνΰμαι αληθέστατα, δτι αν άλλος 
μέν άνθρωπος εϊ παρά τούτον, καί ούτος έτερος άνθρωπός έστι παρά σέ, κακείνος 
πάλιν άλλος άνθρωπός έστι παρ υμάς9 καί διά τούτο ούτε εϊς έστε ούτε δύο αλλά 
τρεϊς. ή ουχΐ καλώς αποφαίνομαι; 840 

ΑΛΗΘΗΣ. Ναι, καλώς* [76] άλλα τί σοι βούλεται τό έρώτημα; 

ΑΧΑΙΜΕΝΙΔΗΣ. ”Αρτι λέγω* ο έν τη τριάδι παρ9 ύμϊν δοξαζόμενος Πατήρ αυτός 
καθ9 εαυτόν ΐδιόν έστι πρόσωπον καί δ υιός αύτός καθ9 έαντόν ίδιον πάλιν 
πρόσωπον, δ γε Παράκλητος αύθις αύτός καθ9 εαυτόν ϊδιον τιρόσωπον καI 

άλλος έστιν δ Πατήρ παρά τον Υιόν και ουχ ό αύτός τώ Υιψ καί δ ΥΙός ομοίως 846 

άλλος παρά τον Πατέρα και παρ9 έκείνους ωσαύτως άλλος έστίν δ Παράκλητος. 
καί κυρίως θεός έστιν δ Πατήρ, κυρίως θεός έστι και δ Υιός, κυρίως θεός έστι 
καί δ Παράκλητος. τούτων οϋν ούτως έχόντων, πώς ού τρεις θεοί εκείνοι, 

ώσπερ υμεϊς τρεις έστε άνθρωποι; άλλ9 έκεΐνοι μέν εϊς, ύμεΐς δέ τρεις; καί πώς 

831 τίνι τρόπω: τίνα τρόπον ΠΚΒ 834 θα^βούντος έν τή φρ διορθ. θα^ήουν- 
τος Κ 837 έξέστην : έξεστιν ΠΚ 841 Ναί: καί Κ 842 ήμϊν έν φ<? διορθ. ύμΐν Κ 
844 δ γε... Ιδιον πρόσωπον παραλ. ΠΚ 846 άλλος1 : άλλα ΠΚ 

1.. *Η εΐχών του τρισυπόστατου τής ψυχής τοΰ ανθρώπου, ειλημμένη έχ των 
συγγραμμάτων τής περιόδου τών χριστολογιχών Ιρίδων και. δή τώγ τοΰ Μεγάλου 
Αθανασίου, Ιχρησιμοποιήθη συχνάχις χαί χατά τοΰ Ίσλάμ. ΐί. Νιχήτα τοΰ Βυ¬ 

ζαντίου, Άντίρρησις..., ΡΟ 205, 833 Β - Ο. Εύθυμίου Μονάχον, Διάλεξις..., ΡΟ 
131, 16 Α- Ο. Ψευδό - Γενναδίου, Περί τής οδού τής σωτηρίας, ΡΟ 160, 320- 

326. 'Ο Βρυέννιος προβάλλει ΙνταΰΘα τό παράδειγμα τής διαχρίσεως μεταξύ ουσίας 
χαί ένεργείας. Οί χατά τοΰ Ίσλάμ άπολογηται Ιστράφησαν κυρίως πρός έξεύρεσιν 
είχόνων έχ τοΰ φυσιχοϋ κόσμου, τά δέ παραδείγματα τοΰ είδους αυτού είναι πολυά¬ 

ριθμα. Βλ. Εύθυμίου Μοναχού, ένθΒ άνωτ. Ψευδό - Γενναδίου, £νθ* άνωτ. Ανωνύ¬ 

μου, Έλεγχος..., χώδ. 110 Μανής Διονυσίου (“Αθω), φφ, 269β-270β. Κοσμά τοΰ 
ΑΙτωλοΰ, Κηρύγματα, Ιχδ. Αύγ. Καντιώτου, Άθήναι 1969, σσ. 35 - 36 χαι 
65 - 69. Αναστασίου τοΰ Γορδίου, ενθ* άνωτ., σσ, 173 - 178. Βλ. χαι σ. 163, σημ. 3. 
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έλενθέρα γλώττη έν μεν και τρία τόν θεόν λέγετε, ένα δέ τον αυτόν καί τρεις ον 850 

τολμάτε λέγειν; 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ. Τοντό έστι τό μέγα έκεϊνο και δνσδιάλυτον, δ πρό μικρού είπεϊν 

έφης, ή άλλο; 
ΤΑΛΑΣΙΜΑΝΗΣ. Τούτο, ουκ άλλο. 
[77] ΜΟΝΑΧΟΣ. Πρόσχες οϋν συναγαγών σου τόν νουν. διά τούτο ημείς μέν οΰς 855 

δρρς τρεις και λεγόμεθα και έσμέν άνθρωποι, άτι τό «άνθρωπος» άνομα λεγό¬ 

μενον έφ ήμϊν τήν τής ανθρωπότητας φύαιν δηλοι, καί έστί τό άνομα τούτο 
σημαντικόν φύσεως, ώς καί έπΐ πάντων των όνομαζομένοον χτισμάτων. έπΐ 
μέντοι των θείων προσώπων, ήτοι τού Πατρός καί τού ΥΙοϋ καί τού *Αγίου 
Πνεύματος, λεγόμενον τό «θεός» άνομα ον φύσιν σημαίνει, άλλ* έστιν ένερ- 860 

γειας σημαντικόν. έπεί δέ τούτην τήν διά τού «θεός» όνόματος σημαινομένην 
ενέργειαν έπ* ίσης έχει δ Πατήρ, έπ* ίσης έχει δ Υιός, έπ ίσης έχει τό Πνεύμα 
τό "Αγιον, δίά τούτο καί Ιδία, έκαστον θεός κυρίως καί λέγεται καί έστί· καί 
τ& τρία άμα εϊς πάλιν κυρίως θεός. 

ΚΑΡΜΙΑΝΟΣ. Οϋπω νοώ τό λεγόμενον σαφήνισόν μοι τόν λόγον, έπεί δοκέΐς μοι 865 

παραλογίζεσθαι. 
ΒΡΥΕΝΝΪΟΣ· Λέγω δή τούτο σαφέστερον άλλως, άτι συ θεόν τόν Πατέρα άκούων, 

θεόν τόν Υίόν, θεόν τό Πνεύμα τό αΑγιον, τρεις θεούς είναι τούτους νομίζεις, 

ούχ ένα, έπειδή δοκεΐς άτι τό «θεός» άνομα τούτο λεγόμενον έπί των θείων 
προσώπων φύσιν έκεϊ δηλοι καί δηλωτικόν έστι τούτο φύσεως, ώσπερ καί έφ* 870 

ήμΐν, οΰς δρας τρεις Ανθρώπους, τό «άνθρωπος» άνομα. τόδε ούχ ούτως έχει. 
[78] ΙΣΜΑΗΛ. 9 Αλλά πώς; 

ΙΩΣΗΦ. "Ακονσον' ή θεία φύσις άνομα ουκ έχει, δ ήμϊν γεννητοϊς άνθρώποις γίνω- 

σκόμενον' παν γάρ δνομαζόμενον ονομάζεται ύπό τού κρείττονος, ϊνα τό μέν 
καλή τό δέ ύπακούη. τις ούν δ άνομάσας φύσιν θεού; θεόν οϋν όνομάζοντες Ιδία 875 

έκαστον των θείων προσώπων καί αϋθις άμα πάντα ένα θεόν λέγοντες, ού τήν 
φύσιν αυτήν τής θεότητος διά τούτου σημαίνομεν, άπαγε, ή γάρ &ν τρεις 
θεούς έδοξάζομεν, άλλα διά τού «θεός» άνομα τούτο τήν μίαν καί αυτήν ένέργειαν 
των τριών δηλοϋμεν, έπειδή άπό τού τά πάντα θεάσθαι ή πανταχού θέειν ή τήν 
κακίαν αΐθειν τό άνομα τούτο παράγεται9 ήν δή ένέργειαν έκαστον των έν τή 880 

τριάδι προσώπων ϊσην καί άπαράλλακτον κέκτηται τοϊς λοιποϊς. 

[79] ΑΠΙΣΤΟΣ. ”Ετι μου δ λογισμός ύποσκάζει καί άμφιγνοώ τό ζητούμενον· 

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ.9Εγώ σε νυν θάττον τού άμφιγνοεΐν απαλλάξω, ημείς μέν οί τρεις, 
τρεις λεγόμεθα άνθρωποι καί ούχ εϊς, άτι τήν τού ένός ύμών, όποιου &ν εϊποις, 

852 είπεϊν παραλ. ΠΚ 864 εϊς άμα Κ 873 - 874 δ ήμϊν... γινωσκόμενον 
ηαραλ. ΠΚ ή ήμϊν ή γεννητοϊς Β 877 αύτήν4. αύτής ΠΒ τούτου: τούτο ΠΚ ή·ή 
ΠΚ : ή Β 878 τούτο: τούτου ΠΚΒ 880 δή: άέ ΠΚ 882 ύτιοοκιάζει Π 884 εϊπης 
Π: εΧπης κατόηιν διορθ. έν εϊποις Κ 

5 · 7 ·1967 
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ένέργειαν οϋτε οΐ λοιποί δυο άμα οϋτε δ είς ημών δπωσσυν ίδίφ έχει καθάπερ 885 

έκεϊνος άπηρτισμένην, οϋτε σχεϊν τούτην τινί τρόπω δύναται οϋτε μην, εργαζο¬ 

μένου αυτόν, συνεργάζεται οϋτε, πανομένου τής δποιασοϋν ένεργείας, σνγκατα- 

παύει. δ δέ είς θεός λέγεται καI ον τρεις, δτι των δύο όποιωνονν προσώπων των 
έκεϊ τήν άίδιον καί μίαν ένέργειαν, έξ ής θεός δνομάζονται, ϊσην κέκτηται τδ 
λοιπόν και μόνιμον καί δλόκληρον καί διαφορά έν αύτοΐς ένεργείας ονκ έστι. καί 890 

τοϋτο μέν κατά τοϋτο. έν δέ καί τρία τον θεόν λέγομεν ού κατά τό αύτό καί έν 
πράγμα, άλλά τρία μέν αϋτόν φαμεν ταϊς ύποστατικαϊς ϊδιότησιν, έν δέ τή φύσει. 

ΑΣΕΒΗΣ. Νυν έγνων έναργώς, ήδη πεπληροφόρημαι, μηκέτι κόπια. 

[80] ΕΥΣΕΒΗΣ. Οϋκ άποστήσομαι, έως &ν έκ περιουσίας έναργέστερον τοϋτο 
διδάξω σε ι. τρεις ημείς καί ούχ είς, δτι τον ενός ημών έπινοονμένον ή ύφιστα- 896 

μένον ή άναιρονμένον, οϋτε σννεπινοοννται οϋτε συννφίστανται οϋτε σνναναι- 

ροννται οΐ λοιποί, είς δέ θεός τά τρία των θείων προσώπου, ον τρεις, δτι 
Πατρός έπινοονμένον, ευθύς συνεπινοεϊται τούτω καί δ ΥΙάς καί τό Πνενμα 
το νΑγιον καί τον Υίου ύφισταμένον ταϊς έπινοίαις, Πατήρ άμα σννυφίσταται 
τούτω καί δ Παράκλητος καί τον Παρακλήτου άναιρονμένον τή έπινοία, συνα- 900 

ναιρεϊται τούτω αντίκα Πατήρ δμον καί Υιός, πάλιν δ Πατήρ καί δ Υιός καί τό 
"Αγιον Πνενμα, ή αγία Τριάς, δ Θεός ημών, εϊς έσχι θεός καί ού τρεις καί δτι 

4 δλος δ Πατήρ έν δλω τω Υίφ καί τω Παρακλήτω δράται καί δλος δ ΥΙός έν δλφ 
τφ Πατρί καί τφ Παρακλήτω υπάρχει καί δλος δ Παράκλητος έν δλφ τφ 
Πατρί καί τω Υίφ κατοπτεύεται καί ένί λόγω, δλα έν δλοις έστίν. ημείς δέ 905 

τρεις άνθρωποι καί ούχ εις, δτι ονδείς ημών θεωρείται έν τω έτέρφ, άλλά μόνον 
καθ* εαυτόν έστιν έκαστος, καί οϋπω λέγω δτι ημείς μέν καί τόποις διιστάμεθα 
καί τρόποις διαφέρομεν άλλήλων καί χρόνοις καί πλείοσιν άλλοις, τά θεϊα δέ 
πρόσωπα, πρός τφ μηδενί των ειρημένων ύποκεϊσθαι, άκρφ καί άρρήκτφ 
ενώσει σννδέδενται. τις οϋν καθ9 ημών έτι διάραι στόμα τολμήσει, εΐ μή πάντη 910 

έσται ηλίθιος; 

[81] ΤΑΛΑΣΙΜΑΝΗΣ. 9Ιδού σνγκατατίθεται ή. ψυχή μου τοϊς λόγοις σου καί 
περί βαπτίσματος λοιπόν σοι μελήσει8. έχω γάρ καί έτέρωθεν πρός τοϋτο 

889 όνομάζεται ΠΚ 893 μηκέτι κοπία ήδη τιεπληροφάρημαι Κ 895 σε: σι Π 
896 συνισφύστανται Κ 901 χα2* ηαραλ. ΠΚ 902 «οI* παραλ. Β 

1. Ό Βρυέννιος παρουσιάζεται έπιμένων είς τήν έξέτασιν τοΰ προβλήματος τής 
* Αγίας Τριάδος. Έν τοΰτοτς, 6 συνομιλητής τον είναι ήδη πεπεισμένος περί τής 
δρθότητος τοΰ χριστιανικού δόγματος. Ούτω, προχειμένου περί τοΰ πλέον άχανΦώ* 

δονς προβλήματος, ή ψυχολογική τοπούέτησις των δύο προσώπων διευκολύνει τά 
μέγιστα τό ίργον τοΰ χριστιανού. Δέον όπως άναγνωρισθή ένταΰθα ή φιλολογική 
δεξιοτεχνία τοΰ συγγραφέως. 

9. Παρομοία είναι ή περίπτωσις καί τοΰ συνομιλητου τοΰ Ευθυμίου ( ΡΟ 131, 

ΕΠΕΤΗΡΙΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος ΛΕ* 13 
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εύλογον πρόφααιν, δτι ή έμή μήτηρ ζωμαία ήν *. τί οϋν τις άνθρώπων μετά 
τό βάπτισμα ποιήσει, ϊνα σωθή; πώς εϋρη, είπε, τόν θεόν; 916 

ΜΟΝΑΧΟΣ. Πολλοίμέν αί πρός σωτηρίαν οδοί*, πλήν, εϊτις έν ον προσχήματι άλλ* έν 
Αλήθεια θέλει σωθήναι, δταν τι μέλλη πράττειν, εαυτόν έρωτάτω, εΐ θεάρεστόν 
£στι, και τις αρα των τον θεόν δούλων ίπραξε τούτο ή που γέγραπται, καί 
πάντως έρεϊ τό αννειδός τήν αλήθειαν. εύρών οϋν άντεξεταζέτω και τό τον 
θεού θέλημα πρός ίκεϊνο και ώς εν τρντάνη τή γνώσει σταθμίζων άμφότερα καί 920 

£ν παντί τήν τού θεού έντολήν προτιμών, έως τέλους σωτηρίας ούκ άποτενξεται. 
[82] ΙΣΜΑΗΛ· Σννηκα των εϊρημένων τόν νουν. οϊδά σοι χάριν μεγίστην καί σέ τής 

Αγχίνοιας Αγαμοι, εϋροις τόν 9Ιησοϋν δν ποθείς. καί ώδε, εί βούλει, δ σνμπας 
ήμΐν σνμπληρωθήτω λόγος3. 

916 εΰροι Β 917 μέλλει Β: μέλει ΠΚ 922 σε ΠΚΒ 

37 0). ΟΙ δυο διάλογοι παρουσιάζουν καταπληκτικήν μεταξύ των ομοιότητα θεμά¬ 

των καί δομής Έν τούτοις τόσον τά επιχειρήματα όσον καί τα θέματα του Βρυεν¬ 

νίου παρουσιάζονται φιλοσοφικώτβρα. "Η Διάλεξις τοΰ Εύθυμίου, Ιχουσα πραχτιχώ- 

τβρον χαρακτήρα, ένδιατρίβει περί τό θέμα των μυστηρίων τής Εκκλησίας. 

1. Τό γεγονός δτι ή μήτηρ τοΰ Ισμαήλ ή το ρωμαία, δηλ. χριστιανικής κατα¬ 

γωγής, οΰδεμίαν προχαλεΐ έχπληξιν, έφ" όσον τό φαινόμενον αύτό ή το συνηθέστατον 
κατά τούς χρόνους έχείνόυς. Κατάπληξιν όμως προχαλεΐ τό γεγονός, δτι ή μήτηρ 
του ήδυνήθη νά τφ έμπνεύση τοιοΰτον πρός τήν χριστιανικήν πίστιν ένδιαφέρον 
ώστε καί τούς μωαμεθανούς συγγραφείς τούς γράφοντας περί αυτής νά γνωρίζη 
( στ. 25 - 26) χαί μέ χριστιανούς νά συνδιαλέγηται (στ. 254 - 259) καί τάς γραφάς 
(στ. 577 - 578 καί 764-765) καί τούς έχχλησιαστιχούς συγγραφείς (στ. 767-772) 

νά γνωρίζη. Ή τοιαύτη άποχάλυψις τοΰ Ισμαήλ, απολύτως πιθανή, αποτελεί άσφα- 

λώς έν τή σχέφει τοΰ Βρυεννίου εν των σπουδαιοτέρων επιχειρημάτων τής έπεμβά- 

σεως τοΰ Θεού έν τη Ιστορίφ. 

2. Ή Κχφρααις « οδός τής σωτηρίας» χωρίς νά είναι ξένη, είναι έν τούτοις 
ολίγον γνωστή είς τήν χατά τοΰ Ίσλάμ χριστιανικήν γραμματείαν. Πρώτος έχρησι- 

μοποίησεν αυτήν ό συγγραφεύς τής Οοηίεεείο ( ΡΟ 154, 1162 Β -1169 Α ιβ ) ένθα 
ή είς αύτήν διδομένη έννοια είναι κυρίως «μυστική» χαί « μυστηριαχή ». Τό Περί 
τής όδον τής σωτηρίας των άνθρώπων έργον τοΰ Γενναδίου Σχολαρίου ένδιατρίβει 
ακριβώς είς την έκθεσιν τής έννοιας καί πραγματιχότητος τής όδοΰ ταύτης. *Η διδο- 

μένη όμως ύπό τοΰ Σχολαρίου έννοια είναι κυρίως φιλοσοφική. (ΟΕανΓβδ οοηιρίε- 

Ιεδ, τόμ· 111). *Η Περί τής όδον τής σωτηρίας των άνθρώπων Διάλεξις τοΰ Ψευδό - 
Γενναδίου ούδεμίαν βεβαίως ποιείται μνείαν τής τοιαύτης όδοΰ (ΡΟ 160, 820 - 332). 

Έάν 6 Βρυέννιος ήρύσθη τήν έννοιαν ταύτην έχ τής «Οοηίεδδίο», τής όποιας ό 
συγγραφεύς δέν εχει άχόμη προσδιορισθή έπαχριβώς ( πιθανώτατα ό Ριχάρδος), δέν 
είναι δυνατόν νά ύποσνηριχθή Ή ύπό τοΰ Βρυεννίου διδομένη έννοια είναι διάφο¬ 

ρος. Δννάμεθα δμως νά ύποθέσωμεν δτι ό Γεννάδιος Σχολάριος έλσβεν άφορμήν έχ 
των λεγομένων τοΰ Βρυεννίου διά τήν άνάπτυξιν τοΰ θέματος; Πάντως ή άποδιδο- 

μένη ΰπ* άμφοτέρων έννοια είναι σχεδόν ή αυτή. 

3. *0 * Ισμαήλ δστις είς τήν άρχήν τοΰ διαλόγου έμφανίζεται λίαν εΰγενής 
άφήνβι τόν αναγνώστην είς τό τέλος μέ τήν αύτήν άγαθήν έντύηωσιν. Εύγένβ&α, 
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ΙΩΣΗΦ. Εύλογητδν εϊη τό δνομα κυρίου, τον καί σέ καλέσαντος εις τήν θύτου μερίδα 925 
καί είς έπίγνωσιν αλήθειας έλθεϊν άξιώσαντος, δν άπ Άρτι πράξεσι θεραπεύειν 
άρίστοις παντί τρόπφ σπονδασον, ϊνα σοι καί τήν αυτόν βασιλείαν ως ευγνώμονι 
δονλω χαρίσηται, ής γένοιτό σοι συν ήμΐν απόλαυσαν τη της μακαρίας Τριάδος 
φιλανθρωπία καί χάριτί' δτι ή ευχαριστία, ή τιμή, ή μεγαλοπρέπεια καί ή 
προσκύνησις καί ή δόξα αυτή πρέπει εις τούς αιώνας των αιώνων, άμήν. \ 9Β0 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ 

926 χαΐ Ικαναλ. Κ 930 τ<5ν αΐώνοορ παραλ. Β Ιν τβ φρ άνω: ένταϋθα της 
μετά άπιστου διαλέξεώς έατι τό τέλος. Β 

εΙλικρίνεια καί φιλομάθεια χαρακτηρίζουν αυτόν καθ' 5λην την διάρκειαν τής 
συζητήσεως, 

1. Οδτως ό διά της έκθέσεως των ψυχολογικών δρων διεξαγωγής του άρξάμε- 

νος διάλογος καταλήγει είς μίαν πρός τόν έν Τριάδι θεόν εύχαριστίαν. Είναι δύσκο- 

λ ον νά είπη τις μετά βεβαιότητος, Ιάν, διά τοΟ παρόντος διαλόγου, δ συγγραφέας 
καταδικάζει τήν Ιμπάθειαν είς τάς τοιούτου είδους συζητήσεις. Πάντως ό τοΟ Θεού 
φωτισμός τίθεται ύπ’ αύτοδ ύπεράνω παντός είδους συζη<ήσεως. Διότι άφ1 ενός μέν 
ήθέλησε νά μάς παρουσίαση τήν Διάλεξίν του ώς τήν δπιτυχεστέραν δυνατήν, άφ' £τέ· 
ρου δ* αποδίδει τήν έπιτυχίαν είς τήν Θείαν ένέργειαν. 



ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΓΛΥΠΤΑ ΕΚ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ 
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΛΥΒΙΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 

Ό Ζαχύνθιος μοναχός Παχώμιος Ρουσσάνος ("}* 1553) εις Ιπιστολήν 
του πρός τόν καλλιγράφον Φίλιππον αναφέρει «δι* ησυχίαν και την των 
αναγκαίων χρείαν είσΐ μεν και έν Ενβοία μοναί...»1. Πράγματι ή Εύβοια, είς 

τήν οποίαν εϊσέδυσεν δ Χριστιανισμός ενωρίτατα 2, είναι κατάσπαρτος εκ 
Χριστιανικών μνημείων. 

βΕν εκ τούτων είναι καί ή Μονή τού άγιου Ίωάννου τού Καλυβίτου 
κειμένη είς άπόστασιν μιας περίπου ώρας προς τα ΒΔ τού χωρίου Ψαχνά, 

τής οποίας τά χριστιανικά γλυπτά άμέσως θά έξετάσωμεν. 

ΕΙς τήν αυλήν του καθολικού μεταξύ άλλων αρχιτεκτονικών λειψάνων 
εΰρίσκεται εν επίθημα (εΐκ. 1) Κχον τό σύνηθες σχήμα τής κολοΰρου άντε- 

στραμμένης πυραμίδος καί τάς δύο αυτού μακράς πλευράς διηρημένας εΐς 
δύο ζώνας. Έκ τούτων ή υψηλότερα καί στενωτέρα φέρει διακόσμησιν §κ 
διπλών ροδάκων καί άνθέων τοποθετημένων εναλλάξ, ένφ ή κατώτερα και 
εύρυτέρα φέρει είς τό μέσον εν ώραιοτάτης κατασκευής φύλλον ακάνθου, 

εκατέρωθεν αύτοΰ άνά εν φύλλον καλάμου καί έν συνεχείφ πάλιν φύλλα 
άκάνθου τοποθετημένα κατά τάς άκμάς ούτως, ώστε τό μέσον νεΰρον τού 
φύλλου νά συμπίπτη πρός τήν ακμήν τού Ιπιθήματος. 

Ή κατ* αυτόν τόν τρόπον διαίρεσις και διακόσμησις τής Ιπιφανείας 
τού Ιπιθήματος συνανταται καί εΐς άλλας άναγλύφους πλάκας χρησιμευού- 

σας ως επίκρανα παραστάδων τής μεγάλης βασιλικής Γ τών Χριστιανικών 
Θηβών τής Θεσσαλίας (Νέας Άγχιάλου) μνημείου τού Ε' αΐ. άνακαινι- 
σθέντος κατά τά τέλη τού ϊ" καί τάς άρχάς τού Ζ' αΐώνος 3. 

Καί εΐς αύτάς4 τό άνω πλαίσιον κοσμείται διά τετραφΰλλων ροδάκων 

1. "Α. Μουστοξύδη, Έλληνομνήμων Α', 1843*1853, σ. 673. 

2. ’Αρχιμ. Χρυσοστόμου Θέμελη, *Αρχιγραμματέως τής Ίεράς Συνό¬ 

δου τής Εκκλησίας τής Ελλάδος, ΆρχαΙ καί διάδοσις του Χριστιανισμοί έν Εύβοίρ, 

Θεσσαλονίκη 1864. 

3. Γ. Α. Σωτηρίου, Περί τών έν Ν. Άγχιάλφ Άνσσκαφών, Π.Α.Ε 1933, 

σσ. 52 κέξ. 

4. Γ. Α. Σωτηρίου, Ή βυζαντινή γλυπτική τής Ελλάδος κατά τόν 7ον και 
8°ν αΙώνα, Α.Ε. 1937, σ. 173 εΐκ. 2, σ. 174. 
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συνδεόμενων μ* ελαφρώς κυματίζον στέλεχος ή άλλων άνθέων. Τό κάτω 
πλαίσιον φέρει τα ήμίφυλλα ακάνθου άλλα διαφέρει ώς προς τό κεντρικόν 
θέμα, δπου είς την πρώτην πλάκα, του Ε' αΐ., εχομεν δυο δελφίνος καί δυο 
μικρούς ιχθύς Ικατέρωθεν άνθεμίου, ένφ είς τάς άλλας, του Ζ' αΐ., άγγείον, 
έκ του οποίου πίνουν κεφαλαΐ διδύμων δετών καί πτηνόν σπαράσσον οφιν. 

Τό επίθημα πλησιάζει κατά τήν τεχνοτροπίαν τό πρώτον έπίκρανον άπό την 
εκτέλεσιν του όποιου δμως υπερέχει πολύ. 

Μεγάλην συγγένειαν ιό Ιπίθημα τούτο έχει προς κιονόκρανον τής Μ. 

Δαφνίου1 μέ φύλλον άκάνθης ωραιότατης κατασκευής είς τό μέσον και 
δύο οξέα φύλλα εκατέρωθεν χρονολογούμενον είς ιόν Ε' αιώνα. 

Επίσης είς εν τεμάχιον μεγάλου έπιστυλίου ιού Ασκληπιείου1 * τού Ε' 

αίώνος, εχομεν ακριβώς την ιδίαν παράστασιν, δηλαδή φύλλα ακάνθου καί 
υδροβίων φυτών τοποθετημένα εναλλάξ, 

Τό θέμα τούτο τής μαλακής λεγομένης άκανθου με φύλλα ΰδροβίων 
φυτών είναι άγαπητότατον κατά τούς παλαιοχριστιανικούς χρόνους καί δή 
τον Ε' αΙώνα8 καί συνανιάται υπό διαφόρους συνδυασμούς. “Αλλοτε κοσμεί 
δίζωνα κιονόκρανα, τών όποιων ή κάτω ζώνη φέρει φύλλα μαλακής άκαν¬ 

θου καί ή άλλη φύλλα υδροβίων φυτών (Μ. Δαφνίου4 5, Μυστράς6, Βυζ. 

Μουσειον)1 άλλοτε πάλιν τά φύλλα παρεμβάλλονται μεταξύ κύκλων μέ τό 
μονόγραμμα τού Χριστού6 ή περιβάλλουν ισοσκελείς σταυρούς7. 

Τό ίδιο θέμα συνεχίζεται και είς τούς μετά τον Ε' αΙώνας (ΒασιλικαΙ 
Ν. Άγχιάλου)8, άλλα παρατηρειται μεγάλη σχηματοποίησις τών φυτικών 
θεμάτων καί διάλυσις τής πλαστικότητος. 

Οί διαχωριστικοί κιονίσκοι τού τριλόβου παραθύρου τής κεντρικής 
κόγχης τού Ιερού φέρουν δύο επιθήματα, τών όποίων αί μακραί πλευρά! 

κοσμούνται δι* δξέων φύλλων ΰδροβίων φυτών, ενφ α! στενά! φέρουν άνά 
ενα κύκλον καί εντός αυτού Ισοσκελή σταυρόν (εΐκ. 2). Καί τά δξέα φύλλα 
καί δ έντός κύκλου Ισοσκελής σταυρός είναι θέματα συνηθέστατα δια τούς 

1. Ο. ΜΠΙεΙ, Ι#6 ίηοπαβίότε άβ ϋ&ρΐΐίπ, Ρεηε 1899, ίί&. 1. 
2. * Α. Ξυγγοπουλου, Χριστιανικόν Άσκληπιεϊον, Α.Ε. 1915, σ. €0 βίχ. 12. 
8. ]. Ι,ετίΓεηΙ, Ώείρΐιεδ Οΐκέίΐεη, ΒΟΗ (1899), 218. 
4. Ο. ΜΠΙεί, ενθ* άν., ε(κ. 2. 
5. Ο. Μίΐΐβΐ, Μοηιιιηεηίδ δ^ζαηϋηδ άε ΜΐδΙκι, ίΐ£. 32,ί, 46,1,8. 
6. *Α. Ξυγγοπουλου, Ινθ* άν., σ. 57 είκ. 6. Μ. Σωτηρίου, Ό ναός 

τής Σκριποδς Βοιωτίας, Α.Ε. 1931, σ. 157 είχ. 41. 
7. Ά. Ξυγγοπουλου, ένθ* άν., σ. 56 είχ. 4, σ. 59 είχ. Π. Η. Οβ 5γο 1, 

ΗΐοίΙοηηαΪΓε ά'αιχίιέοΐοκϊε εΙίΓεϋεηηε εί άε ΗίιΐΓ£Ϊ€ I, 2. ίΐ£. 1105. 
8. Γ. Σωτηρίου, Ή βυζαντινή γλυπτική της Ελλάδος χατα τόν 7°* * 

8°ν αίώνα, Α.Ε. 1937, σ. 176 είχ. 5, 6, σ. 177 είχ. 8, σ. 173, σ. 181 είχ 
σ. 183 είχ, 16. 
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παλαιοχριστιανικούς χρόνους1 *, ώς μαρτυρούν δμοια αρχιτεκτονικά λείψανα 
του Μυστρά*. της Μ- Δαφνιού3, της βασιλικής τού Ιλισού4 5 6, τού *Ασκλη- 

πίείου®, τής Άχροπόλεως®, τής Όλυμπίας 7, τού Λυκαβηττού8 9, αναγόμενα 
βΐς τον Ε' αΐ. Εΐς αυτόν τόν αΐώνα ανήκουν και τα έπιθήματα ταυτα τής 
μονής του Αγίου Ίωάννου. 

Τής αΰτής Ιποχής είναι καί Ιν επίκρανον παραστάδος (εϊκ. 3) τού 
οποίου ή επιφάνεια κοσμούμενη δι’ όξέων φύλλων υδροβίων φυτών φέρει 
εϊς τό μέσον κύκλον και έντός αυτού μονογραμματικδν σταυρόν. Ό μονο- 

γραμματικός σταυρός υπό τάς δύο αότοΰ μορφάς* άπαντφ επί πολυπληθών 
χριστιανικών μνημείων, ώς χρόνος δε τής ακμής αυτού θεωρείται δ Ε' αϊών10. 

Τά υπόλοιπα τεμάχια φέρουν διακόσμησιν έντελώς Αντίθετον διαπνεο- 

μένην υπό άλλου διακοσμητικού πνεύματος καί ή οποία είναι ή κυρίως 
βυζαντινή. Μεταξύ τούτων την πρώτην θέσιν κατέχει τεμάχιον εντοιχισμέ¬ 

νου έπιστυλίου (εΐκ. 4) φέρον εν έλαφρψ άναγλύφφ ώραιοτάτην διακόσμη- 

σιν. Τήν έπιφάνειαν πληρούν τρεις κύκλοι εκ διμερούς ταινίας συνενούμενοι 
διά κόμβων, !κ των όποιων οί δύο Ακραίοι περιβάλλουν καρδιόσχημα φυτικά 
κοσμήματα, Ινφ ό μεσαίος παράστασιν πτερωτού ζφου μάλλον γρυπός (εΐκ. 

5). Τά μεταξύ τών κύκλων δημιουργούμενα κενά πληρούνται διά σχηματο¬ 

ποιημένων φύλλων. Οί κύκλοι οί συνδεόμενοι μεταξύ των 8ι* άλλων μικρο- 

τέρων Ιν εΐδει κόμβων απαντούν ήδη εις είκονομαχικάς τοιχογραφίας11 12 τής 
Καππαδοκίας καί γίνονται συνηθέστατον θέμα κατά τόν Θ' * ΙΒ' αΐ.ί$. 

I. I- 1$ & « γ β η ί, ένθ“ άν. 
9. Ο. ΜίΠεί, ΜοητιηιεηΙβ 5γζαηίΐηδ άε Μΐείτε, ρΐ. 46, δ, 9. 
3. Ο. Μ ΠΙεΙ, Γ»β χηοη&εΐότε Αβ Π&ρδηί, Ρβπε 1899, ίΐ£. 6. 
4. Γ. Σωτηρίου, Παλαιά χριστιανική βασιλική Ιλισού, Α Ε. 1919, σ. 14 

εΐκ. 14. 
5. *Α. Ξυγγοπούλοιι, ένθ* άν., σ. 57 εΐκ. 6, 7. 

6. δΙίΎΒονρεΙεί, Καισαριανή, Α.Ε. 1909, σ. 86 εΐκ. 17. 
7. I*. Βγ έΐιΐετ, Νοανεΐίεβ..., σ. 77 κεξ. δίτγκο^βίεϊ, ενθ' άν., σ. 89. 
8. Β. Οαϋτοί, 3νθ* άν. I, 2, 1ϊ£. 1090. 
9. Ώς Ρ, πχ. Ο. ΜΠΙεί, ΜίείΓβ..., ρΐ. 46, 9 ή ώς £, Γ. Σω τ η ρ ί ου, Αί 

χριστιανικοί Θήβαι τής Θεσσαλίας, Α·Ε. 1929, σ. 135 εΐκ. 185, *Α. Όρλάνδον, 
ΑΒΜΕ, 3 ( 1937), σ. 199 εΐκ. 7. 

10. ]. Χ,&ΠΓεηΙ;, ενθ* άν. 
II. Ο. ] ετρίχ&ηΐοη, 1«εε έ^Ηβεε πιρεβίτεε άε Ο&ρρ&Αοοε, Ρεπε 1934, 

111, ρΐ. 155. 
12. Ο. ^τρίι&ηίοη, Ινθ* άν., πίν. 177,2,4. νΤείΐζηι&ηη, ϋίε 5γζ&η- 

Ιιηίζοίιε ΒαοΙπηβΙεΓεί άεε 9. αηά 10. }&1ιιΊιηηάει*ί3, ΒετΗη 1935, XV, 79. Β. ϋ ϊ εζ · 
Ο. Ώ ε ίη αε, Βγζ&ηϋηε Μοε&ίεε ίη Οτεεεε, Οειηβπίίβε, 1931. ίί£. 49. Δ. Ε ύ α γ- 
γβλίδη, "Η Παναγία τών Χαλκέων, Θεσσαλονίκη 1954, σ. 38 εΐκ. 4. Ρ. Βεϋετί, 
Ώίε ΜΐηίεΤυτεηΙιεηάεοΙίΓΐΗεη άετ Νε1ίοη&11>ί51ίο11ιε1τ ίη Αΐΐιεη, ννίεη 1917, 
ρΐ, X, 21. Ά. *0 ρ λ ά ν δ ο υ, *Η Παναξιώτισσα τής Γαιιρολίμνης, ΑΒΜΕ Α' (1935), 
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"Αλλοτε εντός των συμπλεκόμενων κύκλων ?χομεν φυτικά κοσμήματα1 ή 
γεωμετρικά8 και άλλοτε κεψαλάς αγίων8. ΕΙς εν Ιπιστύλιον τού όσιου Λουκά 
Λεβαδείας4 εχομεν ακριβώς το αυτό θέμα δηλ. φυτά και ζφα έναλλάξ τοπο¬ 

θετημένα. 

Οϊ τεχνϊται τού Θ', ΙΒ' αϊώνος, ώς γνωστόν, άρέσκονται είς τήν 
άπεικόνισιν φανταστικών ζφων, πτερωτών κατά το πλειστον, κατά άνατο- 

λικήν προφανώς Ιπίδρασιν. Έξ αυτών έμπνέεται όχι μόνον ή βυζαντινή 
τέχνη, ϊδίρ άπό τού Θ' μ.Χ. αϊώνος άλλά καί ή πρώιμος άρχαΐκή Ιλλη- 
νικήδ. ΆντωποΙ λέοντες, παγώνια καταβάλλοντα λαγούς ή αντιμέτωπα 
πίνονχα άπό λεκάνης περιρραντηρίου, άετοί, σφίγγες, γρύπες ή γρυπολέον* 

τες κ.ά. Είναι άγαπητά είς τούς βυζαντινούς θέματα. 

Ίδίρ ή παράσχασις των γρυπών ήτο προσφιλέστατη και τήν συναντώ* 

μεν εϊς αρχιτεκτονικά μέλη μνημείων τής "Αρτης — Κάστρον8, Παρηγορη- 

τίσσης7, Μ. Βλαχερνών8 — Θηβών®, Σμύρνης κ.ά.10 χρονολογούμενα άπό 
τού Θ' - ΙΒ# αϊώνος, είς Εύαγγέλια11 καί είς τήν κεραμικήν διακόσμησιν18. 

Καί Ιδώ τό ζφον εΐκονίσθη κατά κρόταφον κινούμενον πρός τά δεξιά 
μέ έστραμμένην τήν κεφαλήν του πρός τά όπίσω, είς τήν χαρακτηριστικήν αυ¬ 

τήν στάσιν τών ζφων τής άνατολικής διακοσμητικής τού Θ' -ΙΒ' αϊώνος”. 

σ. 131 είκ. 6. Ά. Ό ρ λάνδου, Ή παρά τήν "Αρταν Μονή των Βλαχερνών, ΑΒΜΕ 
Β' (1936 ), σ. 93 είκ. 17 κ.ά. 

1. Α. Οτΐ&ηάοδ, Μοηιπη. Βγζ. άβ Οιίοδ, 1930, II, ρΐ. 7. 

2. Α1. Εταηΐζ, Τ1ΐ€ Μιάάΐο Αεοδ...,ίί£. 50. ΒΑ. Όρλάνδου, Ή Περί¬ 

βλεπτος τών Πολιτικών τής Εύβοιας, ΑΒΜΕ Γ' ( 1937), σ. 184 είκ. 8. Γ. Σωτη¬ 

ρίου, Πρακτικά Χριστ. Άρχ. Εταιρείας 1933- 1934, σ. 58 είκ. 2. 

3. Δ. ΟτΙ&ηάοδ, Μοηιιιη άβ Οΐιίοδ, 1930, II, ρΐ. 7. Ά. Όρλάν* 

5 ου, Γλυπτά τοΟ Μουσείου Θηβών, ΑΒΜΕ Ε' (1939-1940), σ. 126 είκ. 7. 

4. δβΙιτιΙίζ-ΒαπιδΙβ^, Β&ϊηί Σ,υΐεβ ο! δίίηδ, Ι,οηάοη 1901, ρΐ. 15, 23. 

5. Ε. ΒιιοΙιογ, Οπβοΐιίδοΐιβ ναδεηηι&ΙβΓβί*, Μϋηοΐιοη 1921, σ. 49. 

6. Ά. Όρ λάνδου, Ηπειρωτικά Χρονικά 10 (1935), πίν. 3 είκ. 2, 9. 

7. Ά. Όρ λάνδου, Ή Παρηγορήτισσα τής Άρτης®, 1 Αθήνα ι 1963, σ. 101, 

είκ. 109. 

8. Ά. Ό ρ λ ά ν 8 ο υ, Ή παρά τήν "Αρταν Μονή τών Βλαχερνών, ΑΒΜΕ Β' 
(1936), σ. 38 είκ. 35. 

9. Ά. Ό ρ λ ά ν 5 ο ν, Γλυπτά τοΟ Μουσείου Θηβών, ΑΒΜΕ Ε' ( 1939 - 1940 ), 

σ. 130, είκ. 12, σ. 134, είκ. 17. 

10. ’Α. Όρλάνδου, ένθ’ άν., σ. 137 είκ. 9. Γ. Σωτηρίου, "Οδηγός Βυ¬ 

ζαντινού Μουσείου, Άθήναι 1931, σ. 56. Ά. Όρλάνδου, Προστομιαίον του Μου¬ 

σείου Ηρακλείου, Άρχ. Δελτ. 9 (1924-1925), σ. 189 είκ. 3. Ά. Όρλάνδος, 

Δελτ. Χριστ, Άρχ. Έτ. Δ' (1927 ), σ. 24 είκ. 2. 

11. Α. ΟγβΒ&γ, 8οπ1ρϋπΓ6...( ρΐ. Ι,ΙΧ. 

12. Αυτόθι, πίν. ΕΧΧ. 
13. Ά. Όρλάνδου, Γλυπτά του Μουσείου Θηβών, ΑΒΜΕ Ε* ( 1939 · 1940 )· 

σ. 130 είκ. 11, σ. 143 είκ. 24. 
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Πρδ της κεντρικής εισόδου τον ναού εΐναι έντοιχισμένον εν ορθογώ¬ 

νιον μαρμάρινον θωράκιον (εΐκ. 6). Έπ'ι τούτου εΐκονίζεται εν ελαφρφ 
άναγλύφφ ρόμβος έκ τριμερούς ταινίας εγγεγραμμένος εντός του ορθογω¬ 

νίου πλαισίου, μετά του οποίου συμπλέκεται διά κόμβων. Τό κέντρον του 
ρόμβου ώς κα'ι τα τέσσαρα δηαιουργουμενα εκτός του ρόμβου κενά κοσμούν 
ωραίοι δκτάφυλλοι ρόδακες. Τό θέμα τούτο ιών ρόμβων σύνηθες άπό τους 
παλαιοχριστιανικούς χρόνους1 2 συνεχίζεται καθ' δλην τήν βυζαντινήν έποχήν 
μέ διαφόρους συνδυασμούς. Τό θωράκιον τούτο είναι δμοιον μέ εν εκ Κέρ¬ 

κυρας9, όπου και δ ρόμβος συμπλέκεται ομοίως μετά τού πλαισίου και εις 
τό κέντρον αυτού καί εΐς τα δημιουργοΰμενα κενά εχομεν τήν παράστασιν 
των ροδάκων. Συγγενεύει επίσης πρός εν άλλο θωράκιον τού Γ αΐ. έντοι- 
χισμένον εις ιόν ναόν τού άγιου Ελευθερίου3, ιό οποίον φέρει τήν αυτήν 
διακόσμησιν μέ τήν διαφοράν δμως ο τι τό κέντρον τού ρόμβου κατέχει δικέ¬ 

φαλος αετός. "Ομοια θωράκια αυτής τής εποχής εχομεν εΐς τό "Αγιον 
“Όρος4 5 6, εις τήν Καισαριανήν δ, εΐς τον δσιον Λουκάν β, εις τήν Χίον7, είς 
τήν Λάρισαν8, είς τό Κάστρον τής "Αρτης 9 κ.ά. 

Επίσης σώζεται τμήμα άλλου εντοιχισμένου επιστυλίου εξαιρετικής 
τέχνης (εικ. 7), τού οποίου ή επιφάνεια κοσμείται δι* ενός εξέργου δκτα- 

φΰλλου ρόδακος και εν συνεχείφ διά κοσμήματος άποτελουμένου έκ τετρα¬ 

γώνων Ικ διμερούς ταινίας συναπτομένων διά κόμβων. Τά τετράγωνα περι¬ 

κλείουν φυτικά κοσμήματα ή γεωμετρικά μέ βάσιν πάντοτε τον σταυρόν. 

Τό θέμα τούτο τών τετραγώνων τών συνδεόμενων διά κόμβων είναι 
χαρακτηριστικόν δείγμα τής άκμής τής βυζαντινής γλυπτικής και τό συναν- 

τώμεν πολλάκις καί Ιδιαιτέρως εΐς τήν Εύβοιαν, π.χ. εΐς το “Αλιβέρι10 11, και 
εΐς τό Μουσεΐον Χαλκίδος Π- 

Τέλος Ιν τμήμα εντοιχισμένου επιστυλίου φέρει εΐς τήν πρόσοψιν επί- 

1. Δ. Π ά λ λ α, Παλαιοχριστιανικά θωράκια μετά ρόμβου, ΒΟΗ 1950, σ. 233 κ.Ι. 

2. Ί. Π α πα δ η μ η τ ρ ί ο υ, Ό ναός τών Αγίων Ίάσωνος και Σωσιπάτρου 
Ιν Κερκύρρ, Α.Ε. (1934-1935), σ. 61. 

3. Μ. Χατζηδάκη, Βυζαντινή “Αθήνα, είκ. 43. 

4. “Α. Όρλάνδον, Τό μαρμάρινον τέμπλον τού Πρωτάτου τών Καρυών, 
ΕΕΒΣ ΚΓ (1953), σ. 87 είκ. 2. 

5. Μ. Χατζηδάκη, Ινθ’ άν., είκ. 117. 

6. δ 1ι υ 11 ζ - Β π τη δ 1 6 7, Ινθ* άν., ρΐ. 23. 

7. Α. Οτΐ3ηάθ8, Μοηιηη. 1>7ζ. άβ Οΐιΐοβ, ρΐ. 7, 

8. “Α. Όρλάνδου, Ό αγ. Δημήτριος Κατσούρη, ΑΒΜΕ Β' ( 1936), σ. 66 

είκ. 9. 
9. “Α. Όρλάνδου, Τό Κάστρον της "Αρτης, ΑΒΜΕ 2 (1936), σ. 169 είκ. 10. 

10. *Α. Όρλάνδου, Τό παρά τό “Αλιβέρι μετόχων τού όσίσυ Λουκά Φωκί- 

8ος, ΑΒΜΕ Ζ' ( 1961), σσ. 136, 136. 

11. “Αδημοσίευτα. 



ΠίΝΑΞ Α' 

£1». 1. Επίθημα. 



ΠΙΝΑΞ Δ 

ΕΙχ. 7. Τεμοχιον άιιστυλίου. 

ΕΙκ. 8. Τεμάχιον επιστυλίου. 
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σης ωραιοτάτην διακόσμησιν. Διαιρείται είς δυο τετράγωνα, τά όποια περί* 

κλείουν τό ίδιο κόσμημα (είκ. 8). Εντός κυκλικού μετά κόμβων πλέγματος 
υπάρχει Ισοσκελής σταυρός Ικ διμερούς ταινίας, αί κεραϊαι τού όποιου άγκυ* 

ρούμεναι κατά τά άκρα συναντιόνται άνά δύο σχηματίζουσαι άνθέμια, δι' 
<δν πληρούνται αί τέσσαρες τού σταυρού γωνίαι. 

Πρόδρομον τού εσωτερικού τούτου κοσμήματος βλέπομεν εΐς γλυπτά 
τής Χίου1 *, 8που μόνον αί δύο κεραϊαι άγκυροΰνται πρός τά πλάγια, ενφ 
δμοιον είναι τό θέμα τού επιστυλίου τού μαρμάρινου τέμπλου ιού καθο¬ 

λικού τής γειτονικής μονής τής Περιβλέπτου των Πολιτικών τού ΙΒ' 

αϊώνος *. 

Τό Ιξωτερικόν κόσμημα τό Ιν τοΐς εγγράφοις3 όνομαζόμενον πενταόμ- 

φαλον κοσμεί συνήθως κιονόκρανα4 *, επιστύλια, κυρίως δμως δάπεδα ώς 
βλέπομεν εΐς τήν Ν. Μονήν τής Χίου6 *, εϊς τήν Μ- Βαρνάκοβας6, εϊς τήν 
Μ. Βλαχερνών τής "Αρχής*, εϊς τήν Μ. Περιβλέπτου Εύβοίας8. Καί εΐς 
τούς *Αγ. *Αποστόλους Αθηνών9. 

Έξ δσων εγράφησαν δυνάμεθα νά διαχωρίσωμεν τά χριστιανικά γλυπτά 
τής Μονής τού άγίου Ίωάννου τού Καλυβίτου Εύβοίας εϊς δύο ομάδας, Ικ 
τών οποίων ή πρώτη (είκ. 1, 2, 3) ανήκει εΐς τήν παλαιοχριστιανικήν επο¬ 

χήν καί μάλιστα είς τον Ε' αϊώνα ενφ ή άλλη (εϊκ. 4, 5, 6, 7, 8) εϊς τήν 
άκμήν τής βυζαντινής γλυπτικής μεταξύ Γ και ΙΒ' αϊώνος, 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΑΠΗΣ 

1. Δ. ΟιΊαηάοδ, Μοηταη. 6γζ. άβ Οΐιΐοδ, ρΐ. 36. 

3. Α,Ε. ( 1933- 1934), σ. 74 είκ 23, 

3. Μί1τ1ο5Ϊο1ι-ΜίΐΙΐ6Γ, ΑοΙα βί άίρ1οηι&ί&ι III, 66. 
4. Λ. ΟιΊαηάοδ, Ινθ* άν., ρΐ. 36. 

δ. Λ. Οτΐ&ηάοβ, ένθ* άν., πίν. 21, 

6. *Α. Όρλάνδου, *Η Μονή Βαρνάκοβας, Άάήναι 1932, πίν. 1. 

7 *Α, Όρλάνδου, Ή Μονή Βλαχερνών "Αρτης, ΑΒΜΕ 2 (1936), σ. 30 
είκ. 26. 

8. Ά. Όρλάνδου, Ή Περίβλεπτος τών Πολιτικών Εύβοίας, ΑΒΜΕ Γ* 
( 1937), σ. 178 είκ. 3. 

9. Α 1. ΚτεοΙζ, δνθ" άν., 60. 



ΤΟ «ΝΟΜΟΚΡΙΤΗΡΙΟΝ» 
ΕΠΙ ΤΟΥ ΥΠ* ΑΡΙΘ. 2764 ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Ό ΰπ*άριθ. 2764 χειρόγραφος κώδιξ της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλά¬ 

δος { ΕΒΕ) περιεγράφη υπό τοϋ κ. Δημ. Γκίνη ώς έξης: « Σελ. 1 -192 του 
18 αΐ. Νομοκάνων, Νόμοι καί κανόνες αφορώντες τούς κληρικούς (όίρχ. 

Πρέπει τόν κριτήν...), σελ. 193-332, Νόμοι αφορώντες τούς λαϊκούς « Νο· 
μοκριτήριον » του 17 αΐ-»1. Τό εις τάς σελίδας 193-332 τού κώδικος τού¬ 

τον περιεχόμενον « Νομοκριτήριον » Ιξεδόθη προσφάτως ύπό του αυτού 
Δημ. Γκίνη Ιν τψ Περιγράμματι τοϋ Μεταβυζαντινού Δικαίου, δπερ εις 
γ' έκδοσιν περιελήφθη εϊς τα δημοσιεύματα της Ακαδημίας Αθηνών2. 

Λαβών αφορμήν Ικ τής εκδόσεως ταύτης έξήτασα τόν περιέχοντα τό έργον 
τούτο κώδικα 2764 ΕΒΕ, δημοσιεύω δ* ενταύθα τάς άκολούθους έπ* 

αυτού παρατηρήσεις. 

Ό κώδιξ 2764 ΕΒΕ άποτελεϊται εκ δύο μερών, γεγραμμένων ύπό δύο 
διαφορετικών χειρών καί επί διαφορετικού χάρτου. Τό πρώτον μέρος τοϋ 
Κώδικος (σελίδες 1 -192) περιέχει παραλλαγήν εις δημώδη τού Νομοκά- 

νονος τού Μαλαξοΰ, ή γραφή δ* αυτού είναι τού ιζ' αίώνος. Τό δεύτερον 
μέρος τού κώδικος (σελ- 193-332) περιέχει τό περί οΰ ό λόγος Νομοκρι- 
τήριον, ή γραφή 5* αυτού είναι άρχαιοτέρα τής τοϋ πρώτου μέρους, ίσως 
τού ιζ' αΐώνος. Τό δεύτερον μέρος τού κώδικος, εν άντιθέσει προς τό πρώ¬ 

τον, δεν είναι άκέραιον, άλλ* έν τέλει αυτού έξέπεσεν άγνωστος αριθμός 
φύλλων, ώς προκύπτει εκ τού δτι ή σελ. 332 λήγει άποτόμως εις τάς λέξεις: 

«'Η δέ κρίσις όπον θέλει νά γίνβ εϊς Ιερωμένον» 3. 

Ό Ιπανασταχώσας, ώς θέλει λεχθή κατωτέρω, τόν κώδικα σύγκελλος 
Παρθένιος προσέθεσεν έν μέν τη άρχη τού κώδικος 20 φύλλα, καταΥράψας 

1. Βλ. Δ. Γκίνη, Κείμενα βυζαντινού καί μεταβυζαντινού δικαίου είς χειρο¬ 

γράφους έν Έλλάδι κώδικας (1963), οελ. 95. 

2. ΠραγματεΤαι τής * Ακαδημίας Αθηνών, τόμ. 26: Δ. Γκίνη, Περίγραμμα 
Ιστορίας του μεταβυζαντινού δικαίου (1966 ), σελ. 65- 112. 

3. ΑΙ λέξεις είς Ιερωμένον εχουσι γραφή ύπό τού γραφέως είς τό τέλος τής 
σελίδος, πρός δήλωσιν της άρχής τής έπομένης σελίδος. 
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Ιδιοχείρως 1ν αύτοΐς τά περιεχόμενα του κώδικος, 1ν δέ τφ τέλβι προσέ¬ 

θεσε 40 φύλλα, εις την αρχήν δέ του πρώτου §ξ αυτών συνβπλήρωσε τό 
ατελες, λόγφ τής κολοβώσεως του κωδικός, κεφάλαιον ρκα' του Νομο- 

κριτηρίου 1 2 3. 

Χρησίμους πληροφορίας παρέχει δ Παρθένιος είς τόν 1ν τη προμετω* 

πίδι του κωδικός συνταγέντα δπ* αδτοΰ τίτλον. Ό τίτλος έχει γραφή δι* 

Ιλληνικών και λατινικών στοιχείων άναμείξ: «Βιβλίον πρόχειρον νόοιΐτηον, 

τό οποίον περί έχει άίάφωρα ώφέλητηα εις κριτήν [και άρχιερέά] χρήσιμα. 

’Εξανασταχώθη τό παρόν διά χειρός έμοϋ τον ταπεινού καί έλαχίστον 8ί§βΙίΐ 
ΡατΙεηίιι β οοτηίε Οίτηιινζιηαε [ = Συγκέλλου Παρθενίου §(*) κώμης Γκι- 
μουντζίνας8]. Είς τούς 18014αωα Μάρτιον 30 Μάρτιον λ, ΟοΙΐζβηζα [ —Οοη 
Ιίοοηζα] ». 

Έκ του τίτλου τοΰτου συνάγομεν δτι δ κώδιξ είχε σταχωθή παλαιότε- 

ρον, δ δέ σΰγκελλος Παρθένιος Ιπανεστάχωσεν εν ετει 1801 αυτόν, πιθα¬ 

νώς διότι ή παλαιά στάχωσις είχε φθάρη. Δέν ήρκέσθη όμως δ Παρθένιος 
εις τούτο και μόνον, άλλ’ όνεπλήρωσε τόν ίσως συνεπβίφ τής φθοράς τής 
σταχώσεως έκπεσόντα πίνακα των περιεχομένων, αντιληφθεις δέ δτι καί Ιν 
τέλει του κωδικός είχον έκπέσει φύλλα, προσέθεσε καί είς τό τέλος δτερα 
φύλλα8 προς τόν σκοπόν δπως συνέχιση τό κείμενον4 * * *. 

Και ταυτα μέν εν γένει περί του κώδικας 2764 ΕΒΕ. ΕΙδικώτερον 
θέλει απασχολήσει ήμας τό δεύτερον μέρος τοϋ κώδικος, τό περιέχον τό 
Νομοκριτήριον. "Ιδού ή έν τφ κώδικι (σελ. 193) Ιπιγραφή του β' τούτου 
μέρους: <(*Αρχή σύν Θεφ άγίω τοϋ Νομοκριτήριον». Τό α' χεφάλαιον Ιπι- 

γράφεται: «Περί γάμοτν, όπου ορίζουν οί νόμοι νά γίνονται καί νά μή δέν 
γίνονται», τό δέ τελευταίου κεφ. ρκα': «Περί κατηγορίας έπισκόπιον καϊ πώς 
κρίνεται ή νπόθεσις αυτών». 

Καί εξ άπλής αναγνώσβως του κειμένου τοδ Νομοκριτηρίου συνάγεται 

1. Πλήν τής μιχρας ταύτης προσθήκης ούδέν έτερον κατβγράφη είς τά φύλλα 
ταΰτα. 

2. Προφανώς είναι ή Γκιουμουλτξίνα, ώς εκαλείτο τουρκιστί ή Κομοτηνή. 
3. Καί ή άρίθμησις τών σελίδων τοϋ κώδικος βίς τόν Παρθένων οφείλεται, 

δστις ήρίθμησε πρός τούτοις τόν κώδικα και κατά τετράδια φύλλων. Σημβιωτέον 
δτι δ Παρθένιος δέν συνηρίθμησε τά ύπ* αύτοΟ προστεθέντα έν τφ κώδικι φύλλα. 

4. Θά ήδύνανιο όμως νά διατυπωθώσι καί αί έξής υποθέσεις: α) δτι άρχιχώς 
6 κώδιξ άπετελεΐτο έχ μόνου τοϋ ενός έκ τών νδν υπαρχόντων μερών, έπανασταχώ- 

σας δέ τόν κώδικα ό Παρθένιος προσέθεσε τόν Νομοκάνονα τοϋ Ναλαξοϋ ή τό Νομο- 

κριτήριον, δπερ ήτο ήδη έλλιπές κατά τό τέλος. Αλλά κατά τής δποθέσεως ταύτης 
μάχεται τό δτι ό Παρθένιος οΰ μόνον ούδβμίαν μνείαν περί τοιαύτης τινός προσθή¬ 

κης του ποιείται, άλλ* άντιθέτως λέγει: «Έξαναοταχώθη τό ηαρόν»· β) δτι ήδη 
καί κατά τήν αρχικήν στάχωσιν τοϋ κώδικος ελειπον ό πίναξ τών περιεχομένων τοϋ 
Κώδικος και τό τέλος τοϋ Νομοκριτηρίου. 
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δτι πρόκειται περί νομοκανονίκοΰ έργου εϊς δημώδη διάλεκτον. Έξετάσας 
εγγύτερον ιό κείμενον αυτού διεπίστωσα οχι άποτελεΐται καθ’ ολοκληρίαν 
Ιξ αποσπασμάτων ληφθέντων εκ της παραφράσεως του Συντάγματος τού 
Ματθαίου Βλάσταρη της γενομένης υπό τον Κουνάλη Κριτοπούλου1 2. Ιδού, 

βΐς ένδειξιν, τό α' κεφάλαιον τού Νομοκριτηρίου έν άντιπαραβολη προς τήν 
παράφρασιν τού Κριτοπούλου: 

Νομοκριτήριον Κριτόπουλος 
χφ. ΕΒΕ 2764, σελ. 1938. χφ. ΕΒΕ 1402, φ. 92α. 

Κεφάλαιον α' — Περί γάμων, δποϋ Περί γάμους, όπου όρίζονσιν οι 
ορίζουν οι νόμοι νά γίνονται και νά μη νόμοι δτι νά γίνονται καί νά μηδέν 
δέν γίνονται. γίνονται. 

1. *0 εικοστός έκτος κανών των *0 κς κανών των άγιων Άποστό- 

άγίων * Αποστόλων καί δ έκτος της λων καί δ ς-' τής ς-' Συνόδου καί <5 

έκτης Συνόδου καί ό ιστ' τής έν Κα- ις τής έν Καρθαγένη δέν 3 σνγχωρει 
θαργένη Συνόδου σνγχωρει τούς κα- τούς καλανάρχους καί φάλτας προ. 

νανάρχας καί φάλτας προ του νά χει- του νά χείροτονηθοϋσι διάκονοιή ύπο^ 

ροτονηθουσι διάκονοι (ή) υποδιάκονοι διάκονοι νά εύλογηθοϋσι γυναίκας νο-* 

νά εύλογηθονσι γυναίκας νομίμους* μίμους* διότι άφ ού χειροτονηθοϋσιν 
διότι άφ* ού χείροτονηθοϋσι νποδιάκο- υποδιάκονοι ή διάκονοι 4 * ιερείς 
νοι ή διάκονοι ή ιερείς άδεια δέν έχουσι άδειαν δέν εχουσι γυναίκας νά εΰλο- 

γυναίκα νά ευλογούνται* διότι καί &ν γοϋνταϊ διότι Άν εύλογηθοϋσιν, εΐ καί 
εύλογηθονσι, εί και νομίμως, άλλά νομίμους, άλΧ ώς παραβάται καθαι- 

ώς παραβάται καθαιροϋνται. ρουνται. 
2. Καί δ πρώτος κανών τής εν Και δ α' κανών τής εν Νεοκαισα- 

Νεοκαισαρείφ Συνόδου λέγει δτι {εϊ- ρεία Συνόδου λέγει δτι (εϊτις) 6 ύπο- 

τις)6 ντιοδιάκονος ή διάκονος ή ίερεύς διάκονος ή διάκονος ή Ιερεύς λάβη 
λάβη γυναίκα, εί καί νομίμως, καθαι- γυναίκα, εϊ καί νομίμως, καθαιρεί- 

ρείσθω. σθω. 

Δύναταί τις νά παραβάλη έπίσης τά κβφ. λγ' · νςτ' τού Νομοκριτηρίου, 

1. Ακριβώς είπεϊν πρόκειται περί παραφράσεως τού Συντάγματος του Ματ* 

θαίσυ Βλάσταρη έν αυνδυασμφ πρός τήν Έξάβιβλον τοΟ Άρμενοποΰλου, βλ. Ν. Π. 

Μ ά τ σ η, Περί τήν παράφρασιν τοδ Συντάγματος τοδ Ματθαίου Βλάσταρη δπό τοδ 
Κουνάλη Κριτοπούλου, έν ΕΕΒΣ, τόμ. ΛΔ' (1965), σελ. 175 έπ. 

2. *Εκ5. Λ. Γκινη, ένθ’ άνωτ., σελ. 65. 

3. Τδ δέν είναι διαγραπτέον. Παραλείπει τό δέν τό χφ. ΕΒΕ 3045, φ. 104β (τό 
χφ. ΕΒΕ 3045 περιέχει καί τούτο τήν παράφρασιν τού Κριτοπούλου). 

4. Προσέθεσα επί τη βάσει τοδ χφ. ΕΒΕ 3045. 

δ. Προσέθεσα έπΐ τη βάσει τοδ χφ. ΕΒΕ 3045. 
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διαλαμβάνοντα περί αγοραπωλησίας1 2, πρός τό υπό του Λ. Σγοΰτα έχδοβέν 
άπόσπασμα εκ τής παραφράσεως του Κριτοποΰλου8 καί νά διαπίστωση τήν 
σΰμπτωσιν των δυο κειμένων3. 

'Ως διέλαβον αλλαχού4 5, τής παραφράσεως του Κριτοποΰλου άπαντφ Ιν 
τοις χφοις και απάνθισμα υπό τον τίτλον: Εκλογή μερική από τό νόμιμον 
του... κνροϋ Ματθαίου, δπερ έξηγήθη εις πεζήν φράαιν ο Κοννάλης ο Κριτό- 

πονλος». Δεν πρέπει όμως νά ύπολάβη τις ότι τό Νομοκριτήριον δεν είναι 
άλλο τι είμή ή « Εκλογή μερική », οΐα περιέχεται π.χ. εν τφ κώδ. 1426 

ΕΒΕ, δτε και ό κώδιξ 2764 ΕΒΕ θά άπε τελεί εν των χφων τής « Εκλο¬ 

γής μερικής». Τούτο δεν συμβαίνει, διότι δ συντάξας τό Νομοκριτήριον 
εΐργάσθη Ιν τή επιλογή του κειμένου αΰτοτελώς και ανεξαρτήτως τής 
«Εκλογής μερικής», κατ' ακολουθίαν δέ τοΰτου χωρία (ειλημμένα πάντοτε 
εκ τής παραφράσεως του Κριτοποΰλου), τα όποια περιέχονται εν τφ Νομο- 

κριτηρίφι δεν άπαντώσιν έν τή « Εκλογή μερική » 6 και τάνάπαλιν. Μεταξύ 
των δΰο έργων ύπάρχουσι και κοινά χωρία, ώς εκ τής κοινής πηγής, εξ ής 
Ιλήφθησαν. 

Τδοΰ, τώρα, τό τελευταΐον κεφάλαιον (ρκα') τού Νομοχριτηρίου έν 
αντιπαραβολή πρός τήν παράφρασιν του Κριτοποΰλου: 

Νομοκριτήριον 
χφ. ΕΒΕ 2764, σελ. 382*. 

(Κεφάλαιον) ρκα' — Περί κατη¬ 

γορίας επισκόπων και πώς κρίνεται ή 
ύπόθεσις αυτών. 

*0 δέ τέταρτος τών * Αγίων * Απο¬ 

στόλων κανών ορίζει δτι έπίσκοτιον, 

Κριτόπουλος 
χφ. ΕΒΕ 1402, φ. 1430 Ιπ. 

'Ο δέ δ'7 τών ' Αγίων 9Αποστόλων 
κανών ορίζει δτι επίσκοπον όπου κα- 

1. Έκδ. 4. Γχίνη, ενθ' άνωτ., σελ. 76-84. 

2. 'Εν Θέμιδι Σγούτα, τόμ. Ζ' (1856), σελ. 246 επ., πρβλ. χφ. ΕΒΕ 1402, 

φ. 43β έπ. 

3. Αί μεταξύ τών δύο κειμένων διαφοραί δεν είναι ουσιώδεις, συνίστανται δέ 
είς διαφοράς περί λέξεις τινάς, παραλείψεις φράσεων ή καί ολοκλήρων χωρίων. Δέον 
Ιπίσης νά ληφθή ύπ' δψιν καί ή τάσις τού συντάκτου τού Νομοκριτηρίου όπως συν· 
τμήοη τό κείμενον. Πρβλ. προκειμένου περί διαφορών μεταξύ χφων, περιεχόντων τον 
αύτόν νομοχάνονα, τήν μνημονευθεϊσαν μελέτην μου έν ΕΕΒΣ, τόμ. ΛΔ' (1965), 

σελ. 179, σημ. 5. 

4. Έν ΕΕΒΣ, Ινθ“ άνωτ., σελ. 178, σημ. 1, σελ. 181 έπ. 

5. Π.χ. έχ τού περί αγοραπωλησίας τμήματος τής παραφράσεως τού Κριτοπού- 

λου ούδέν χωρίον άπαντφ έν τή «Εκλογή μερική», Ινφ τό Νομοκριτήριον περιέχει 
όλόκληρον σχεδόν τό τμήμα τούτο, βλ. άνωτ., σημ. 1. 

6. Έκδ. Δ. Γχίνη, ενθ’ άνωτ., σελ. 112. 
7. Τό χφ. ΕΒΕ 3045 φ. 1480 όρθώς: οδ'. 
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όπου κατηγορήαουαι τινές αξιόπιστοι 
άνθρωποι εις τήν κρίσιν τής Εκκλη¬ 

σίας, δύο επίσκοποι κάμνει χρεία νά 
ύπάσιν νά τον λαλήσονσι νά έλθη νά 
απηλογηθή διά τ έκεϊνα όπου τον 
κατηγορούσα Καί έάν έλθη πάραντα 
καί δεν δυνηθή νά έξεταχθή τάς κατη¬ 

γορίας, άμή έλεγχθή ψεύτης, εϊτι πρέ¬ 

πει κατά κανόνας καί νόμους νά τον 
παώεύουσιν. Ει δέ δεν έλθη πάραντα, 

άμή άργοπορεΐ την δουλείαν του, έως 
τρίτου νά τόν λαλήσονσιν δύο έπίακο- 

ποι και άν ονδέν τότε έλθη, ωσάν ψα- 

νή τήν Σύνοδον νά άποφασίση κατ 
αύτοϋ στέργει καί τίποτες δεν ωφε¬ 

λείται. *Η δέ κρίσις όπον θέλει νά 
γίνη είς ιερωμένον 1 2 (νά γίνεται κα¬ 

θαρά έξέθησις μετά άξιολόγοον μαρ¬ 

τύριαν* καί δταν μαρτυρήσουν εάν θέ- 

λονσιν είς άχρορνσμάν, μήπως καί τό 
κάνουν εχθροπαθώς ή διά δώρα, τότε 
γίνεται δταν τό παρηαιάσουν μεθ* 

δρκον άπόφασί τους). 

τηγορήσουσι τινές αξιόπιστοι άνθρω¬ 

ποι είς τήν κρίσιν τής εκκλησίας, δύο 
έπίσκοποι κάμνει χρεία νά πάγουσιν 
νά τον λαλήσονν όπον νά έλθη νά άπη- 

λογηθή διά τ έκεϊνα όπου τόν κατη- 

γοροϋσι. Καί &ν έλθη πάραντα καί δέν 
δυνηθή νά έξετιναχθή τάς κατηγορίας, 

άμή έλεγχθή ψεύστης, εϊ τι πρέπει 
κατά κανόνας καί νόμους νά τόν παι- 

δεύουσι. Ει δέ καί δέν έλθη αύτίκα, 

άμή άργοπορεΐ τήν δουλείαν τον, 

(έως τρίτον) 1 4 * νά τον λαλήσονσιν οΐ 
δύο επίσκοποι καί άν ουδέ τότε έλθοι, 
ώσάν φανεί τήν Σύνοδον νά άποφα¬ 

σίση κατΛ αυτόν, στέργει καί τίποτε 
δέν ωφελείται. *Η δέ κρίσις όπου 
θέλει νά γένη είς Ιερωμένον άπό 
καλανάρχου μέχρι έπισκόπον λέ¬ 

γει νά γίνεται ίτζι. Δηλονότι έγ- 

καλεϊ τινάς καλανάρχον ή διάκονον 
ή παπάν ή έπίσκοπον, τόν καλανάρ- 

χον ή τόν διάκονον ή τόν παπάν θέλει 
νά έγκαλέοει είς τόν έπίσκοπάν του* 

καί τάν έπίσκοπον θέλει νά έγκαλέσει 
είς τόν μητροπολίτην του... 8. 

Τό Ιν τέλει του άνωτέρω χωρίου εντός παρενθέσεων διακριθέν τμήμα 
δέν προέρχεται έκτου γραφέως του Νομοκριτηρίου, άλλ* άποτελεΐ προσθήκην 
γραφεΐσαν δπό του Παρθενίου είς τό πρώτον έκ των έν τέλει του κώδικας 
προστεθέντων υπ* αύτοΰ φύλλων *. Ή προσθήκη δμως αδτη δέν συμπίπτει 
λεκτικώς προς τό άντίστοιχον τμήμα τής παραφράσεως του Κριτοποΰλου, 

1. Προσέθεσα έπΐ τή βάσει του χφ. ΕΒΕ 3045, φ. 148β. Όμοίως καί τό Νομο- 

κρίτήριον. 

2. Ενταύθα λήγει ή χειρ τού γραφέως τοΰ Νομοκριτηρίου. Τά άκολουθοΟντα 
άποτελοϋσι προσθήκην τοΰ Παρθενίου, έθεσα δέ ταϋτα πρδς διάκρισιν έντός παρεν¬ 

θέσεων. Βλ. και άνωτ., οελ. 203. 

3. ΈξεδόΟη τό χωρίον τοΰτσ τής παραφράσεως τοΰ Κριτοποΰλου ύπ’ έμοΰ, έν 
ΕΕΒΕ, τόμ. Λά# (1365), σελ. 200 έπ. 

4. Βλ. άνωτ., σημ. 2. Πλήν τής μικράς τούτης προσθήκης σύδέν έτερον κατέ- 

γραψεν 6 Παρθένιος είς τά ύιτ* αΰτοΰ προστεθέντα έν τέλει φύλλα. 
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ώς γίνεται δήλον εκ τής παραβολής των δυο κειμένων. Τίθεται λοιπδν τό 
έρώτηιια' πόθεν συνεπλήρωσεν ό Παρθένιος τό κεφ. ρκα'; Θά ήδΰνατο νά 
ΰποτεθή δτι συνεπλήρωσε τούτο έξ ετέρου κώδικος περιέχοντος τό Νομοκρι- 
τήριον. Δυνατή δμως καί ή υπόθεσις δτι δ Παρθένιος συνεπλήρωσε τό 
κεφάλαιον κατ* ιδίαν αΰτου είχασίαν καί 8πΙ τη βάσει του διασωθέντος 
τμήματος αΰτοϋ (τό κεφ. διαλαμβάνει περί κατηγορίας κατά κληρικών). 

Υπέρ τής δευτέρας μάλιστα ύποθέσεως είναι τό δτι, ένφ μέχρι τής προσθή¬ 

κης του Παρθενίου τό κείμενον του κεφαλαίου τοΰτου του Νομοκριτηρίου 
συμπίπτει πλήρως πρός τό Αντίστοιχον τής παραφράσεως του Κριτοποΰλου, 

μόνον ή προσθήκη του Παρθενίου διαφέρει Από του κειμένου τής παρα¬ 

φράσεως1. Ζήτημα έπίσης, μή δυνάμενον νά λυθή άνευ τής μελέτης και 
άλλων χειρογράφων, περιεχάντων Ινδεχομένως τό Νομοκριτήριον τοΰτο, 

είναι άν τοΰτο άπετελεΐτο άρχήθεν εξ 121 κεφαλαίων ή δν ή έργασία του 
συμπιλητοΰ ήτο έκτενεστέρα. 

Τό σημαντικόν πάντως συμπέρασμα είναι δτι τό κείμενον τοΰ Νομο- 

κριτηρίου ήντλήθη καθ' ολοκληρίαν έκ τής παραφράσεως τοΰ Κουνάλη Κρι· 
τοποΰλου. Περί τής παραφράσεως ταΰτης είχον τήν ευκαιρίαν νά διαλάβω 
έκτενώς εν τψ· προηγούμενη» τόμφ τής Έπετηρίδος καί νά επιστήσω τήν 
προσοχήν των μελετητών έπί τοΰ μή Ιπαρκώς μελετηθέντος νομοκανονικοϋ 
τοΰτου έργου, ώς καί επί τής έπιδράσεως, ήν ήσκησε κατά τήν σύνταξιν τής 
Βακτηρίας των “Αρχιερέων2 *. Ήδη άποδεικνΰεται δτι καί έτερον νομοκα- 

νονίκόν εργον. τό Νομοκριτήριον τοΰ κώδ. 2764 ΕΒΕ, εκ τής παραφρά¬ 

σεως τοΰ Κριτοποΰλου ήντλησε. 

"Ετερον « Νομοκριτήριον » περιέχεται εν τφ κώδικι ύπΒ άριθ. 114 τής 
Βιβλιοθήκης Διονυσίου Λοβέρδου έν “Αθήναις (χφα “Δλ. Κολυβά), δν 
κώδικα δμως δεν είδον. Κατά τήν υπό τοΰ Σπ. Λάμπρου περιγραφήν8, ο 
κώδιξ οΰτος (αναγόμενος εϊς τόν ις·' αιώνα) περιέχει Ιν φφ. 1-241 τόν 
νομοκάνογα τοΰ Ματθαίου Βλάσταρη4 * *, έν δέ φφ. 242α - 454α έργον υπό 

1. "Αλλωστε ή προσθήκη ΐοΰ Παρθενίου είναι στοιχειώδης καί περιορίζεται 
είς γενικότητας. 

2. Έν ΕΕΒΣ, τόμ. Λά' ( 1965), σελ. 175 «π., σελ. 189 έπ. 
8. Σ π. Λάμπρον, Κατάλογος των κωδίκων τών έν Άθήναις Βιβλιοθηκών 

πλήν τής Εθνικής. Γ' Κώδικες τής Βιβλιοθήκης /Αλεξίου Κολυβά, έν Ν. Έλληνο- 
μνήμονι, τόμ. 14 ( 1917), σελ. 93 έπ. 

4. Φαίνεται δτι ό Λάμπρος έπλανήθη νσμίαας δτι πρόκειται περί τοΰ Συντά¬ 

γματος τοΰ Ματθαίου Βλάσταρη* ώς προκΰπτει έκ των υπό τοή Λάμπρου παρατιθε- 
μένων Ιπιγραφών κεφαλαίων τινών, δ κώδιξ περιέχει τόν νομοκάνονα του ΜαλαξοΟ 
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τίτλον: «9ΑρχΙ σύν Θεώ άγίφ τον Νομοκριτηρίον και βασιλεικάς άηοφάσεις»} 

άποτελοΰμενον έκ κεφαλαίων 121. Κατά περίεργον συμπτωσιν, 6 αριθμός 
κεφαλαίων είναι ό αυτός προς τόν του Νομοκριτηρίον του κώδ. 2764 ΕΒΕ. 

Τό χεφ. α' του Νομοκριτηρίον του κώδ. 114 Δ. Λοβέρδου επιγράφεται: 

«Περί άνδρών και γυναικών όπου έπέρνονσι δεντέραν και τρίτην καί τετάρτην 
γυναίκα»τό δέ κεφ. ρκα#: «Περί αιρετικών τι γενεάς και πόσαι εΐαίν»8. 

"Ισως πρόκειται περί του αυτού Νομοκριτηρίον του περιεχομένου εν τφ 
κώδ. 2764 ΕΒΕ, άν κρίνη τις έκ της συμπτώσεως της έπιγραφής του κεφ. 

α προς την επιγραφήν του κεφ. ε του Νομοκριτηρίον του κώδ. 2764 

ΕΒΕ3, ώς καί εκ του όμοιου σχεδόν τίτλου, ΰφ’ όν φέρεται τό Νομοκριτή- 

ριον εις άμφοτέρους τούς κώδικας. *Ασφαλής όμως γνώμη δεν δύναται 
βεβαίως νά διατυπωθή προ τής έξετάσεως του κώδικος. 

Επίσης εν τφ ύπ’ άριθ. 93 κώδικι τής Μονής τής * Αγίας (ή Ζωοδό- 

χου Πηγής) έν *Ανδρφ υπάρχει (φφ. 194α·209β) νομοκανονικόν Ιργον, 

ούτινος προτάσσεται (φ. 191 β) πίναξ περιεχομένων έπιγραφόμενος ώδε: 

((Πίναξ του παρόντος Νομοκρητηρίου»*· Άποτελειται, κατά τήν ΰπό Σπ. 

Λάμπρου περιγραφήν, έκ κεφαλαίων ήριθμημένων 58 + 16 άνευ άριθμή. 

σεως6. Τό κεφ. α' έπιγράφεται: «Περί γυναικών μεμνηστευμένων έν φ και 
περί μνηστείας καί δη ή μνηστεία εϊνε μνήμη καI επαγγελία τών μελλόντων 
γάμον»», τό δέ τελευταίου : «Περί του άποθανόντος όπου νά έχη άδελφόν από 

δύο μητέρες». Καίτοι πάσα πρόβλεψις, πρό τής έξετάσεως του κώδικας, είναι 
παρακεκινδυνευμένη, θά ήδυνάμεθα έν τούτοις νά διατυπώσωμεν τήν είκα- 

σίαν ότι τό Νομοκριτήριον του κώδ. 93 τής Μονής * Αγίας δεν εχει σχέσιν 
πρός τό Νομοκριτηρίον του κώδ. 2764 ΕΒΕ, άλλα πρός τόν Νομοκάνονα 
τοϋ Μαλαξοΰ. Ούτως ή επιγραφή του κεφ. α* συμπίπτει πλήρως πρός τήν 
επιγραφήν τού κεφ. ρλη' τής υπό τού Λ. Σγούτα δημοσιευθείσης παραλλα- 

( είς δημώδη ). Περί της ύπδ τών συντακτών καταλόγων χφων συχνής συγχόσεως τοΰ 
νομοκάνονος του Μαλαξοΰ προς τδ Σύνταγμα τοΰ Μ. Βλάσταρη, βλ. Δ. Γκίνην, 

έν Έλληνικοίς, τόμ. 8 (1936), σελ. 30. 

1. Δέν συμπίπτει πρδς τήν έπιγραφήν τοΰ κεφ. α' τοΰ Νομοκριτηρίου τον κώδ. 
2764 ΕΒΕ, άλλα πρδς τήν έπιγραφήν τοΰ κεφ. ε' έχουσαν οΰτω: «Κεφ. β* — Περί 
άνδρών καί γυναικών όπου έπέρνονσι δευτέρα γυναίκα ή τρίτην ή τετάρτην» (έκδ. Δ. 

ΓκΙ νη, σελ. 67 ). 

2. Αντίστοιχον κεφάλαιον δέν άπαντφ έν τφ Νομοκριτηρίφ τοΰ κώδ 2764 

ΕΒΕ. 

3. Βλ. άνωτ., σημ. 1. 

4. Σ π. Λάμ π ρ ο υ, Κατάλογος τών έν τη κατά τήν "Ανδρον Μονή τής * Αγίας 
κωδίκων, έν Έπετηρίδι Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, τόμ. Β' (1898), σελ. 
222 έπ. 

5. Ώς παρατηρεί 6 Λάμπρος, τά κεφάλαια δέν συμπίπτουσι πρός τά έν τφ 
Πίνακι περιεχομένων. 

12 - 7 -1967 
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γής του νομοκάνονος του Μαλαξοΰ \ ή δέ του τελευταίου κεφ. πρός τήν 
άρχήν τής επιγραφής του κεφ. ση' τής αυτής παραλλαγής8. 

Άλλα και εν τφ κώδ. ΰπ’ άριθ. 567 τής Μονής Βατοπβδίου (αίώνος 
ιθ*) υπάρχει εργον επιγραφόμενον « Νομοκριτήριον * 8. Και περί τούτου 
ούδέν δυνάμεΰα νά εΐπωμεν προ τής έξετάσεως του κωδικός. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΜΑΤΣΗΣ 

1. Έν Θεμιδι Σγοΰτα, τόμ. Ζ' (1856), σελ. 175: «Κεφ. ρλη', Περί γυναικών 
μεμνηστευμένων έν φ καί περί μνηστείας, καί ότι ή μνηστεία έναι μνήμη καί έπαγγελία 
των μελλόντων γάμταν». βΟ Κουνάλης Κριτόπσυλος (πρβλ. χφ ΕΒΕ 1402, φ. 103β ) 
εχει μόνον : «Περί γυναικών μεμνηστευμένων έν φ καί κερί μνηστείας», ώς δ αντίστοι¬ 

χος τίτλος τού Συντάγματος τοϋ Ματθαίου Βλάσταρη (Ράλλη-Ποτλή, Σύντα¬ 

γμα, τόμ. 6, σελ. 179). 

2. Έν Θεμιδι Σγοότα, Ινθ' άνωτ., σελ 221 : «Κεφ, ση'. Περί τον άποΒα- 

νόντος όπου νά έχη άδελφόν άπό δύο μητέρες καί άνεψιούς τον αδελφού του παιδία όπου 
νά ήτον μέ τον πατέρα τους άπό ίναν πατέρα καί άπό μίαν μητέρα, ποιοι κληρονομούν 
αύτόν». Παρά Κουνάλχ) Κριτοπούλφ δέν άπήντησα αντίστοιχον έπι γραφήν. 

3. Σωφρ. Εύστρατιάδου-Άρχαδίου Βατσπεδινοΰ, Κατάλογος 
των έν τβ ίερφ Μονό Βατοπεδίου άποχειμένων χωδίχίον (1924), σελ. 113, 

ΕΠΕΤΗΡΙΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Βιος ΛΕ* 14 



Εις «ΠΕΙΡΑΝ» ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΤΟΥ ΡΩΜΑΙΟΥ 

Έν τφ ΚΘ# τόμψ τής Έπετηρίδος προέτεινα Ικανόν αριθμόν διορ¬ 

θώσεων ε!ς τήν Πείραν Ευσταθίου του Ρωμαίου1. Μετά νέαν μελέτην τού 
κειμένου της Πείρας έπείσθην δτι τινές Ικ των διορθώσεων μου έχείνων 
δΰνανχαι να άντικατασταθώσι δι* έτέρων πιθανωτέρων, ένω Ιτεραί τινες 
τυγχάνουσι περιττοί, ατε του έκδεδομένου κειμένου της Πείρας έχοντος 
δρθως. Ιδού τά χωρία, περί ών μετέβαλον γνώμην ή έχω νά προτείνω νυν 
πιθανωτέρας διορθώσεις. 

1) ΛΘ\ γ' δ γάρ ψυχή νεμόμενος, έως &ν έξωθή ή άναχωρήση νέμεται* 

*Αντ1 του πάντως εσφαλμένου έξωθη προέτεινα έξωοθη. Έπι τη βάσει δμως 
των Βασιλ. 50,2,24 (Ηείιηί)., τόμ. V, σελ· 51), δθεν έλήφθη τό κείμενον 
τούτο τής Πείρας, δυνάμεθα έπι τό πιθανώτερον νά διορθώσωμεν εξεωθή2 3 * *. 

2) ΜΕ', ιβ' ΕΙ δε γένηται χάρτης μετά την πράσιν, ϊνα σοι δώσω εγγυη¬ 

τήν έπι τφ τιμήματι, τότε ψιλόν έστι σύμφωνον καί καταβληθέντος (τού) τιμή* 

ματος ουκ αναγκάζεται δ πράτης παρασχεϊν τον έγγυητήν. "Αντί έπΙ τω τίμή- 

μάτι προέτεινα έπΙ τω πράγματι, ύπολαβών δτι επειδή ενταύθα δ έγγυητής 
παρέχεται ΰπό τού πωλητοΰ (πράτου), ή έγγύησις δίδεται διά τήν παράδο- 

σιν τού πράγματος. Έάν δμως λάβωμεν ύπ* δψιν δτι κάλλιστα είναι δυνα¬ 

τόν νά δοθή ΰπό τού πωλητοΰ εγγυητής διά τήν επιστροφήν τού τιμήματος 
έν περιπτώσει έκνικήσεως8, κατανοοΰμεν δτι τό έκδεδομένον κείμενον τής 
Πείρας έχει δρθώς καί ούδεμία ανάγκη μεταβολής. 

3) ΝΑ', κδ' δτι κάν δημόσιοι ώσιν οί ποταμοί, άλλ9 οϋν γε μή οχθαι τού¬ 

των (αλλά) του παρακειμένου είσί, Τό αλλά αποτελεί προσθήκην τού Ζαοΐια- 

ηαε, έπι τή βάσει δέ ταύτης προέτεινα δπως πρό τού δχΟαι προστεθή αί. 

1. Ν Π. Μ ά χο η. Κριτικοί Παρατηρήσεις είς τήν Πείραν Ευσταθίου του Ρω¬ 

μαίου, έν ΕΕΒΣ, τόμ. ΚΘ' (1959), σελ. 951 έπ. Σχετική και ή αύτοτελώς έκδοθεΐσα 
μελέτη μου, Κριτικοί Παρατηρήσεις είς τήν Πείραν Εύσταθίου τού Ρωμαίου, Συμ¬ 

βολή δευτέρα (1963), περιέχουσα νέας διορθώσεις είς τήν Πείραν. 
2. ΟΟτως δ κώδιξ των Βασιλικών Ρ&γΪ9-Ογ.1357. Σημειωτέον δτι ό ΚοίΙζ 5ιώρ- 

θωοε τό ίξεωθή τοΟ κώδ. 1357 είς έξωαθη, Ώς δμως όρθως παρατηρεί δ ΗειιηΙ>αο1ι, 
τόμ. V, σελ. 51, σημ. η, τδ ρήμα έξεοΰν άπαντ$ καί άλλαχοϋ των Βασιλικών. 

3. Πρβλ. καί σχόλιον είς Βασ. 2, 1, 26 (ΗεπηΙ). ιόμ. 1, σελ. 38): ...τό δέ 
έγγυητήν έηΐ τη δούπλφ διδάναι τδν τιράτην τιαρά (τοός) τής πράαεως κανόνας έστί' πλήν 
Ιόικ&ς νομοθετηθέν παρά τάν καδόλου Ισχύει, 
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“Ηδη νομίζω δτι ή προσθήκη του Ζδοΐιαπαβ τυγχάνει περιττή, τό δέ 
χωρίον Υποκαθίσταται Υν Υπλώς τό μή μεταβάλωμεν είς αϊ. Ουτω τό χωρίον 
γραπτέον ώδε : δτι κάν δημόσιοι ώαιν οι ποταμοί, άλλ9 ούν γε αΐ δχθαι τούτων 
του παρακειμένου εϊσί. Τυγχάνει δε τούτο Υπολύτως σύμφωνον πρός τό 
ρωμαϊκόν δίκαιον, κατά τό δποΐον άνεγνωρίζετο δικαίωμα Ιδιωτικής κύριό- 

τητος έπΐ των δχθών των δημοσίων ποταμών1 2. 
4) ΝΑ', λ' Ότϊ πάντα Άνθρωπον καλονμενον είς δικαστήριον παρά τίνος 

χρή άπιέναι πρός αυτόν. ΆντΙ αυτόν προέτεινα αυτό (δηλ. τό δικαστήριον). 

Ή διόρθωσις δεν είναι Υναγκαία, διότι τό αύτόν άναφέρεται είς τό προη¬ 

γούμενου παρά τίνος. Πρβλ. Βασιλ. 7,5,5 · *0 καλούμενος είς δικαστήριον 
καί λίγων έχειν έτερον φόρον, δφείλει άπιέναι πρός τόν καλοϋντα, Ινα 
τά περί τούτου αϋτω γνωσθή. = Όΐ£. 5,1,5. 

5) ΞΒ', β' άλλ3 έως ον πείσει τις μή γή τυγχάνειν έκ γής γεγονός ούτε 
τό πλακέν έκ δύο συγγενειών συγγένειας νομίμης αλλοτριώσει. *Αντ1 έως ου 
πείσει προέτεινα έως οϋ πείσει, ω; δέ νομίζω ή είκασία μου είναι δρθή. 

*Αντι έκ γης γεγονός αυνεπλήρωσα (τό) έκ γης γεγονός. Πιθανώτερον δμως 
μοι φαίνεται δτι διορθωτέον μόνον τό γεγονός εις γεγονώς. Δηλ. γραπτέον 
άλλ9 έως ού πείσει τις μή γή τυγχάνειν έκ γης γεγονώς. Κατά τήν διόρθωσιν 
ταύτην ή έννοια, μή άλλάσσουσα πάντως οδσιωδώς, είναι: μέχρις δ του 
πείσει τις δτι δεν είναι γή, ώς πλασθεις έκ γης (δηλ. ουδέποτε)*, οΰτε τό 
άπαρτισθέν έκ δυο συγγενειών δύναται νά αποξενώση τής νομίμου συγ* 

γενείας. 

6) ΞΗ', ζ' Καί γάρ χρησάμενος (ένν. δ νέος) τφκοινφ νομίμω καί διά 
τον έκδικητου δ ρκ ον άπαιτήσας εϊργεται καί τόν όρκον όναψηλαφαν. ΆντΙ 
όρκον προέτεινα όρκου ΰπολαβών δτι τό έκδικητου αποτελεί προσδιορισμόν 
του όρκον. Παρεσύρθην μάλιστα εις τούτο καί έκ τής έπιγραφής του τίτλου 
ΞΘ' Περί όρκων των έκδίκησιν έχόντων 3. Νομίζω δμως δτι τό κείμενον τής 
Πείρας έχει δρθώς και ουδεμία ανάγκη μεταβολής αύτοΰ. Ή έννοια του 
χωρίου, ώς προκύπτει καί έκ τού συνδυασμού πρός τό χωρίον ΙΤ', η', 
είναι δτι δ έχων επίτροπον άνήλικος δεν δύναται νά Υναψηλαφήση τόν 
έπαχθέντα δρκον. 9Εκδικητής (άοίθπεοτ) είναι δ επίτροπος τού ανηλίκου4. 

Κατά ταύτα, διά του έκδικητου όρκον άπαιτήσας σημαίνει: έπαγαγών δρκον 
διά τού επιτρόπου. Τούτου δεκτού γινομένου, ακολουθεί δτι έν τφ χωρίφ 
τής Πείρας Ιί', η' 'Ο έπίτροπος και έν άπορίφ πάσης άποδείξεως όρκον έπι- 

1. Πρβλ. Ώ'ιχ. 1, 8, 5* Ιη*. 2, 1 § 4. 

2. Φαίνεται δτι 6 Ευστάθιος εΤχεν έν νφ τό τής Π. Διαθήκης, Γενεσις /, 19: 
δτι γή εΐ καί είς γψ άπελβύση. 

Β. Περί τοΰ τίτλου τούτου θέλει γίνει λσγος κατωτέρω. 

4. Πρβλ. ϋί£. 26, 1, 1 § 1: χίαςιιο αρροΙΙααΙιΐΓ ΙαΙοΓοε φΐαεί ίαΐΐοτοε αίςιιε 
άείβηεοτβε. 
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φέρει και τότε αποκλείει τον άνηβον. Και χρησάμενος τώ κοινψ νομιμφ και 
διά τον έκδικητοϋ δ ρ κ ο ν άπαιτών, εϊργεται και τον όρκον άναψηλαφάν αντί 
δρκον γραπτέον όρκον. Σαφώς έν τφ χωρίφ τούτφ λέγεται δη εν απορίφ 
Αποδείξεων δ έχων έπίτροπον ανηβος δεν δύναται νά Αναψηλαφήση τόν 
επαχθέντα δρκον*. 

*Ως προς τήν έπιγραφήν του ΞΘ' τίτλου δεν δύναμαι νά Αντιληφθώ 
τίνες είναι οί δρκοι οί έκδίκησιν έχοντες, ούδ* απήντησα τήν δρολογίαν 
ταύτην Αλλαχού των πηγών. "Ηδη ό Ζαοΐι&π&ε έθεώρει τόν τίτλον τού¬ 

τον ψευδότιτλον, Ατε μή υπάρχοντα εις τόν προτασσόμενον τής Πείρας 
πίνακα περιεχομένων. Νομίζω δτι αντί των έκδίκησιν έχόντων γραπτέον των 
έκδικητήν έχόντων. Φαίνεται δ* δτι ή επιγραφή αΰτη απετέλει αρχικώς έπε· 
ξήγησιν εν τη φφ τού χωρίου ΞΗ', ζ', έτέθη δ’ είτα ύπό των Αντιγραφέων 
ώς ίδιος τίτλος των επομένων χωρίων. 

7) ΜΘ' κθ' και έκ τούτου οϋτε ή μνηστή ή μνηστευσαμένη τόν αδελφόν 
δύναται λαμβάνεσθαι. *Ακολουθτ)σας τόν Άποστολόπουλον 1 2 προέτεινα ή μνη¬ 

στευσαμένη. Ούδεμία δμως Ανάγκη μεταβολής τού κειμένου, τής έννοιας 
οΰσης: δέν δύναταί τις νά νυμφευθή τόν μνηστήν ή τήν εχουσαν μνη- 

στευθή τόν αδελφόν του. 

* 
♦ * 

ΈπΙ τή εύκαιρίφ ταύτη θέλω διαλάβει περί τού χωρίου ΜΘ'· β': 

...όΠαρασκότομοςγαμβρός άγαγόμενοςέννομονμνηστείαν έποιήσατο εϊτα ατελή 
Ιερολογίαν μετά ταϋτα έξήκεν ό ιβ' χρόνος τής κόρης καϊ μετάμελον λαβόνν 
αυτός ετζειράτο ανατρέπειν τόν γάμον* άλλ* ου προσεδέξατο τούτον κινούν τα ό 
Πατρίκιος ήπερ αιτίαν προβαλλόμενον, ώς όπολειφθή τον οϊκου πολλάκις δ 
γαμβρός καϊ ώς ούκ ευσχημόνως εϊη βιονσα (ενν. ή κόρη ). "Αντί άπολειφθή 
προέτεινα Αλλοτε άπελείφθη. Δυνατή δμως καί ή διόρΰωσις άπολειφθείη, ΐνα 
σύμφωνη προς τήν Ακολουθούσαν ευκτικήν (εϊη βιονσα), Όπωσδήποτε, Αντί 
γαμβρός άγαγόμενος νομίζω γραπτέον γαμβρόν άγαγόμενος, Έάν ή γραφή 
τού κώδικος ήτο ορθή, Παρασκότομος ώνομάζετο δ μνηστήρ, έν τοιαύιη 
δέ περιπτώσει γαμβρός άγαγόμενος θά έσήμαινε γαμβρός Αχθείς. Τούτο δμως 
είναι γλωσσικώς Ατοπον, διότι δ Αόρ. ήγαγόμην έχει μεταβατικήν καί ούχι 
παθητικήν σημασίαν. Πλήν τούτου, έν τφ χωρίφ δ Παρασκότομος διακρί- 
νεται σαφώς τού γαμβρού (μνηστήρος). Κατά τήν προτεινομένην διόρθωσιν 

1. Πρβλ. καί ΙΖ', ι\ ένθα αντί έκδικητήν καϊ συνέκδημο» $χα*ν πιθανώς νοα- 

πτέον, έπί τή βάσει τοΰ χωρίου ΕΗ', ξ', σύνδικον αντί του συνέκδημο». 

2. Έν ιξ μεταφρ. τοΰ Ζΐιίδΐιπιαη, Τό δίκαιον τοΰ γάμου, τόμ. 1 (1912), 

σελ. 711, σημ. 9. 
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(γαμβρόν αντί γαμβρός) δ Παρασκότομος ήχο δ πατήρ τής κόρης1, οΰτω 
δέ Ιξηγεϊται πώς οδτος έπειράτο τήν λΰσιν τής μνηστβίας Ιπι τφ λόγφ δτι 
δ γαμβρός ( μνησιήρ) βΐχεν δπολβιφθή πολλάκις τής οΐχίας καί συνεπείς 
τοότου ή θυγάτηρ του δεν εζη βύσχημόνως8. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΜΑΤΣΗΣ 

1. Έπι πατρός άγομαι γαμβρόν— λαμβάνω γαμβρόν έπι θυγατρί, μνηστεύω ή 
υπανδρεύω τήν θυγατέρα μου. Οΰτω και έν ΜΠεΙοείοΙι-ΜϋΙΙοΓ, Αοί& Ρ&- 
ίπ&Γθ1ι. Οοπδί&ηΙΐη-, τόμ. I, σελ. 139: ήγάγ&ο γαμβρόν $ηΙ τβ έαυτοϋ θυγατρϊ... τάι 
ΰιόν... του Άργυρον. 

9. Φαίνεται ότι αΐ μακραι άπουσίαι τοδ μνηστήρος έθεωροϋντο ύπό του πατρός 
τής κόρης ώς μή περιποιοδσαι τιμήν αύτή. 



ΥΠΟΥΡΓΟΣ - ΠΟΥΡΓΟΣ - ΥΠΟΥΡΓΙΑ 

Είναι γνωστόν ότι Ιν Κρήτ^ (από Έρωτοκρίτου) κα'ι άλλαχου πουρ¬ 

ές λέγεται δ ύπηρετών ϊδί<? παρά κτίστη ( κα'ι πονρκός ή πονργκός), ρήματα 
πουργώ και πουργ$ύ(γ)ω (= υπουργώ, ΰπουργεύω μέ χήν έννοιαν του ΰπη- 

ρετεϊν) καί ουσιαστικά πουρ^ία, ή (υπηρεσία) και τωυργιχά, τα (αμοιβή 
του πουρνού)1 2. Αϊ εννοιαι αΰται είναι πλησιέστεραι προς την άρχαίαν ση¬ 

μασίαν των λημμάτων ύπονργός 4α -έω. 

Προς συμπλήρωσιν τής σελίδος επάγω κα'ι τα κάτωθι παλαιά: 

Υπουργοί, οΐ καί ύπούργισσαι, αϊ (εξκουβήτορες) καλούνται ο! βοηθοί 

μοναστικού νοσοκομείου *. Αί λέξεις εν τυπικοις καί εγγράφοις: «Επειδή 
συ δ μοναχός κύρ Θεόδωρος, δ καί υπουργός χρηματίσας μέχρι τέλους του 
πανοσιωτάτου πατρδς ήμών του πρώτου έκείνου Ίωαννικίου»3 « καί αυτός 
καί οϊ δύο αυτοΰ ύπουργοί* (= συμμονασταί του κελλιώτου μονάχου)4 5. 

Υπουργός Ιπί θπηρέτου μονάχου6. 

Ή λέξις ύπονργία : δ τής ύπουργίας δομέστικος καί ύπουργίαι ήδη είς τό 
Κλητορολόγιον του Φιλοθέου6. 

Παρά δέ τφ λαφ σήμερον τά ύπουργεΐα αου κακεμφάτως μετά του 
βινειν δηλοΰντος χυδαίου ρήματος επί των γεννητικών όργάνων ώς ΰβρις! 

Ν. Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ 

1. Πρβλ.Στ. Ξανθουδίδην, πουργώ, έν *Αθην§ ΚΤ", 1913, Λεξ.ΆρχεΤον, 

σσ. 171*172. — Γ. Ά ν α γ νωσ τοπούλο υ, έν *Αθη\φ ΛΗ', 1926, σ. 154.— 

Φ. Κουκουλέν, ΒΒΠ Β', 1948, σ. 200, σημ. 3, καί 146. Τάς σημασίας ταΰτας 
αγνοούν νεώτερα λεξικά (π.χ. Σταματάκου, Νέας Ελληνικής Γλώσοης). 

2. Δημητριέβσκη, Τυπικά, σ. 683. 
3. ΑοΙεδ Δε Καΐΐιιηηΐδ {Ι,επιεΓίε) 6,ι. 
4. Αυτόθι 31,π. 

5. Ι,εδ Ατοΐιίνεδ άβ 8πίηί Ρτοάτοωε ( ΟιιΠΙοα ), σ. 169,43,45 (Τυπικόν 
μονής). 

6. (Βυτγ), σσ. 178,3» καί 177,80. 
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ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΕΙΣ ΑΓΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ* 

Ή μάχη του 811 μεταξύ Βυζαντινών καί Βουλγάρων έχει άποτελέσβι 
άντικείμενον μελέτης πολλών ερευνητών, ένεκα του ζωηρού Ενδιαφέροντος 
τό οποίον παρουσιάζει. 

Προ τριακονταπενταετίας περίπου δ καθηγητής Ιναα Πίνδον έσχε τήν 
τύχην νά άνακαλύψη βραχειαν μέν άλλα σπουδαιοτάτην ανώνυμον διήγησιν 
περί των συμβάντων κατά τήν φοβέραν Ιχείνην σύγκρουσιν1. *Η άναχάλυ- 

ψις του βουλγάρου έρευνητοΰ ήγειρε πολλάς συζητήσεις σχετιχώς μέ τήν 
σπουδαιδτητα τής νέας αύτής μαρτυρίας8. Μετά δέ γονίμους αναζητήσεις 
τόσων ετών δ αυτός Ιρευνητής μάς έδωσε προσφάτως νέανέκδοσιν τής ανω¬ 

νύμου διηγήσεως εξαντλητικώς σχολιασμένην και τοποθετημένην εΙς τά 
ίστοριχά της πλαίσια8. 

Ή ρηθεΐσα ανώνυμος διήγησις Ιν άρχή καί Ιν τελεί έχει τήν τυπικήν 
μορφήν τών Αγιολογικών κειμένων, πράγμα τό όποιον εγέννησεν αμφιβο¬ 

λίας δσον άφορ$ είς τήν άχρίβειαν τών περιγραφομένων γεγονότων καί 
αριθμών. Ή ΰπαρξις δμως και ετέρων καθαρώς αγιολογικών κειμένων επί 
του αύτοΰ αντικειμένου νομίζομεν δτι εξηγεί Ιπαρκώς τό Αγιολογικόν ένδυμα 
τό όποιον ένεδύθη μία καθαρώς Ιστορική άφήγησις, άδιάφορον πόθεν προερ- 

χομένη. 
Τό Ιστορικόν τούτο κείμενον έχει οπωσδήποτε χρησιμοποιηθή δι* δν 

σκοπόν χρησιμοποιούνται καί τά αγιολογικά κείμενα· “Εχει δηλαδή άναγνω* 

σθή έν συνάξει επ' εΰκαιρίφ μνήμης τινός, άναμνήσεως γεγονότος τινός ή 
ακόμη καί προς οικοδομήν και διδασκαλίαν* τότε άκριβώς προσετέθη ό 

* Τά πορίσματα τής παρουσης μελέτης άπετέλεσαν τό θέμα άνακοινώοεως είς 
τό Α' Διεθνές Συνέδριον Σπουδών Νοτιοανατολικής Εύρώπης είς Σόφιαν τής Βουλ¬ 

γαρίας κατά μήνα Αύγουστον του παρελθόντος έτους ( 1966), ύπό τόν τίτλον ι ΕοΗί 
άεΐΐβ 6αίί&£ΐία άεΙΓαιιηο 8ιι Ιγο Βίζβηίίτπ ε Βυ]£απ χη Ιεδίΐ 8£ΐο£ΓαΗεί. 

1. Πρβλ. I. Όαιέεν, Νονΐ ίίΐηηΐ ά&ηιιχ ζ& ροοίχοάα ηα ΝΐΙειίοΓα I ν Βϋ1· 

£&π$α ρτεζ 8η £θά·, βρΐεαηίε ηα Βΰΐ£. ΑΙεαά. ηα Ναι&Κδδ4 (1936), 147 -188. 

2. Αναγραφή τών μελετών και τών σχετικών άρθρων τών μετασχόντων είς τήν 
συζήτηοιν περί τήν άνώνυμον διήγησιν μετά βραχείας έκθέσεως τών απόψεων των 
εύρηται έν I. Ου] δ εν, Ι,α οΐχτοαίφίε δγζβπίΐοε άε Γαηδιι, Τταναυχ ε* Με- 

Π3ΟΪΓ05 1, Ροπβ 1966, σελ. 206-210. 

3. Πρβλ. 1. ϋυ]δεν, Ι,α οίίΓοηίςιιε ϋ^ζαηίπιο άε Γαυ 3π, “Ενθ’ άνωτΜ 
οελ, 205-264 (τό κείμενον τής διηγήσεως έν σελ. 210-216). 
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Αγιολογικής μορφής πρόλογος και επίλογος. Πώς δέ τούτο συνέβη καί πότε 
δεν είναι δΰσκολον νά φαντασθώμεν: 

*ή ανατολική δρθόδοξος Εκκλησία εχει περιλάβει εϊς τό έοριολόγιόν 
της και πρόσωπα λαβόντα μέρος εϊς τάς κατά των Βουλγάρων επιχειρήσεις 
τού 811 καί μετέπειτα, οπού εύρον τραγικόν θάνατον1 2 3 * ή αιχμάλωτοι συλ- 

ληφθέντες έν φόνφ μαχαίρας άπέθανον, κατά την έκφρασιν του προφήτου 
καί του αποστόλου. Δοθέντος δέ δτι οι Βούλγαροι κατά τήν εποχήν εκείνην 
δέν είχον ακόμη άσπασθή τον Χριστιανισμόν, δεν είναι καθόλου παράδο¬ 

ξον πώς διά τήν άντίληψιν των χρόνων εκείνων καί ό πόλεμος διεξήγετο 
υπέρ τής πίστεως καί ό θάνατος ή τό μαρτύρων, κατά συνέπειαν, ήσαν 
τιμήματα τής αΰτής πίστεως, γεγονός τό όποιον ή Εκκλησία ετίμα διά τής 
άγιοποιήσεως των εξεχουσών μορφών καί τού μνημοσύνου τού ανωνύμου 
πλήθους. 

Προς τούτοις ό αύτοκράτωρ Νικηφόρος, εΐκονομάχος ών, καίτοι μέτριο* 

παθής, πάντως οΰχί εϊκονόφιλος, άλαζών καί απερίσκεπτος, υπήρξε, κατά 
τούς εϊκονολάτρας, ή αιτία τής μεγάλης καταστροφής8 άπέθανε δέ καί αυτός 
τον οϊκτιστον θάνατον, καθ* δ είχε προείπει Θεόδωρος ό Στουδίτης®. 

"Αν τά ανωτέρω ληφθοΰν ΰπ’ ό'ψιν, ευκόλως δικαιολογείται ή ύπαρξις 
καί ετέρων καθαρώς αγιολογικών κειμένων άπηχούντων ακριβώς τά γεγο¬ 

νότα του 811. Ή διαφορά από τήν ανώνυμον διήγησιν καί τάς λοιπάς ΐστο- 

ρικάς μαρτυρίας έγκειται εϊς τούτο: Ένφ δηλαδή εϊς τά εχοντα ιστορικόν 
πυρήνα κείμενα τό κέντρον τού βάρους πίπτει εϊς τά γεγονότα τής μάχης, 

τούς αριθμούς, τάς σφαγάς, τήν πανωλεθρίαν καί τόν θάνατον, εϊς τά Αγιο¬ 

λογικά κείμενα μετατοπίζεται εΐς τήν διάσωσιν μεμονωμένων Ατόμων, νέων 
στρατιωτών ευσεβών* κατόπιν θείας επεμβάσεως. 

Ιδού διά βραχέων πώς παρουσιάζεται ό « μύθος » εις τάς περί ών ό 
λόγος Αγιολογικός διηγήσεις: Νεαρός στρατιώτης (σχολάριος) πορεύεται 
μετά τών στρατευμάτων τού αϋτοκράτορος Νικηφόρου εΐς τόν κατά των 
Βουλγάρων πόλεμον* καθυστερήσας όμως διά τινα βιωχνκήν ανάγκην κατα¬ 

λαμβάνεται υπό τής νυκτός, οπότε αναγκάζεται νά διανυκιερεύση εΐς πανδο- 

1. Πρβλ. Ε. ΕοΠΐετΐ-Ι. Όυίδεν, ΐΐιι'αεοΐιιϋα ίηεάϊία ρετ ί χηαιΊίή 
<Β Βυΐ£3π& άεΙΓαηηο 813, Βγζαηϋοη 33 ( 1963), ΗοηηπΒεε ό Βπΐηο Ι*3ν3βηΐηί, 
71-106. 

2. Πρβλ. τον χαρακτηρισμόν της ανωνύμου διηγήσβως : Οϋτω Νικηφόρος 6 βα¬ 

σιλεύς έξ Αβουλίας καί Αλαζονείας έαντόν τε καί πάσαν τήν των * Ρωμαίων Ισχύν άπώλεσεν... 

ψΗν δέ οϋτος Ανήρ... μικρολόγος τε καί φιλάργυρος καθ1 ύττερβολήν. Διό καί τόν όλεθρον αΐώ- 

νισν έκληρώσατο. (I. Πιιΐδεν, Ένθ* άνωτ., σελ. 216,86-99 καί σβλ. 248 κέξ.,ενθα 
και άλλαι μαρτυρίαι περί τοΟ χαρακτήρος του αϋτοκράτορος Νικηφόρου). 

3. Πρβλ. Μίβ η ε, ΡΟ 105, 892 0 και ύποσ. 25, ένθα όμως γίνεται σΰγχυσις 
περί τά πρόσωπα. 
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χΕίον. Έχει ΰφίσταται τάς έπιθέσεις του πονηροί εν τφ προσώπφ της 
θυγατρός τού πανδοχέως (η και* Αλλην διασκευήν αύτής τής διατηρούσης 
τό πανδοχεϊον) «σατανικω έρωτι τρωθείσης»· Ό νέος Ανθίσιαται σθεναρώς, 
νουθετεί κατ’ αρχήν, επιπλήττει εν συνεχείς Αναγκαζόμενος τελικώς νά φυγή 
προ του κινδύνου νά ΰποπέση είς θανάσιμον Αμάρτημα καί δή και είς πόλε¬ 

μον πορευόμενος. Έξελθών νικητής ό νέος εκ τής δοκιμασίας ταύτης λαμ¬ 

βάνει την Ανταμοιβήν κατά τρόπον θαυμαστόν. Σώζεται μόνος αυτός έξ 
όλων των συστρατιωτών του έκ τής φονικής μάχης, άς τού Αποκαλύπτεται 
εν όπτασίφ, και βαθέως συγκεκινημένος Ιπιστρέφει είς τήν πατρίδα καί κεί- 

ρεται μοναχός. 
Τό φαινόμενον τούτο τής προσφυγής είς μοναστήριον Ατόμων σωζο- 

μένων έκ μεγάλων κινδύνων δέν είναι μεμονωμένον. Φαίνεται λοιπόν ότι 
και τότε, μετά τήν καταστροφήν του 811, στρατιώταί τινες διαφυγόντες τον 
θάνατον κατέφυγον είς μοναστήρια καί εκάρησαν μοναχοί. Έκεϊ διηγούντο 
τήν ϊδίαν έκαστος κατά θαυμαστόν τρόπον διάσωσιν-' Έκ των διηγήσεων 
δέ τούτων Απέρρευσαν αί σήμερον σωζόμεναι, αφού διεσκευάσθησαν καταλ¬ 

λήλως τούτο μέν υπό των πνευματικών καί διδασκάλων των μονών τούτο 
δέ υπό των συγγραφέων τών Αγιολογικών κειμένων. 

Εύτυχώς έχομεν γραπτήν μαρτυρίαν περί τού τρόπου καθ“ 8ν είσήχθη 
μία τοιαύτη διήγησις είς τον β(ον τού οσίου Νικολάου τού Στουδίτου: 

Γράφει λοιπόν δ Ανώνυμος βιογράφος τού δσίου: 9Αλλ9 έφαρμοζόντως ώδε 
τφ λόγω γενόμενος, ψυχωφελές τι προαθειναι δή έκρινα τω συντάγματα δπερ 
έν Βουλγαρία, ως εν τοΐς έμπροσθεν έφθην, επί του άνακτος Νικηφόρου τότε 
πραχθέν, τά νυν διαγράψαι κεκέλευσμαι, παρ9 αντοϋ του τόν ανάξιον εμέ απο- 

κείραντος, και χρόνοις πολλοΐς τήν καθ9 ήμάς μονήν διιθύνοντος, καί κοινού 
τής άρετής είσηγήτορος, και έν μοναχικοϊς άριστεόμασιν άγοντος ήμϊν τό 
έγκώμιον· Άνατόλιον οίδ3 δτι τόν ήμέτερον ποιμένα πάντες έπίστασθε, δς τήν 
ψοχοτρόφον παρατιθέμενος τράπεζαν οντωσί πως ποιεϊσθαι τής πνευματικής 
πανδαισίας τήν ευφροσύνην άπήρξατο: Μαθητής, φησί, τοϋδε του όσιον πατρός 
ημών Νικολάου, Κυπριανός τοννομα...Κ “Ακολουθεί ή διήγησις, τήν όποιαν 
μεμονωμένην εύρόντες μεταξύ Αλλων ψυχωφελών διηγήσεων είς Πατμιακόν 
κώδικα8 Ικδίδομεν κατωτέρω. Κατ’αυτήν μοναχός τις Κυπριανός, μαθητής 
τού δσίου Νικολάου (τού Στουδίτου) μετέβαινε κατ’ έθος είς τάς υπώρειας 
τής Άτρώας πρό; συνάντησιν γέροντος μεγάλης εύσεβείας μονάζοντος εκεί. 

Ό γέρων οΰτος, τού όποιου τό όνομα δέν μνημονεύεται, διηγήθη είς τόν 
Κυπριανόν τήν ιστορίαν τής διασώσεώς του Από τήν καταστρεπτικήν μάχην 

1. Μ ί β η ο, ΡΟ 105, 893. 

2. Πρβλ. Αθανασίου Δ, Κ ο μ ί ν η, Σακκελίωνος Παραλειπόμενα, Σύμμει¬ 

κτα ( Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών), τόμ Α', έν Άθήναις 1966, σβλ. 64. 



218 Αθανασίου Δ. Κομίνη 

του 811, ώς Ιστορίαν προσωπικήν, επισυμβάσαν εις αυτόν κατά την νεό¬ 

τητά του Περαίνων δέ τήν διήγησίν του δ γέρων προσθέτει: «Καί σύ ούν, 

τέκνον Κυπριανέ, πειρασμών έπερχομένων σοι, μή σκυθρώπαζε' άλΧ άνδρείως 
έγκαρτερών, καί τό τής σωφροσύνης άεΐ καλόν μνηστενόμένος, έξεις τον Θεόν 
σύμμαχον, δς ον παρορφ τους εις αυτόν ελπίζοντας». Ό δέ ανώνυμος βιογρά¬ 

φος του δσίου Νικολάου κλείει ώς εξής τήν παρέκβασιν: «'Ημάς δέ λοιπόν, εϊ 
και παρεκβατικώχερόν πως, ωφέλιμον... οΰσαν χήν διήγησίν ώδε περάναντες 
πρός τούς κοινούς ημών πατέρας τον κάλαμον τρέπωμεν...» Κ 

Ό λόγιος οΰτος Στουδίτης μοναχός παρεμβάλλων τήν διήγησίν ταύτην 
διατηρεί Ιν πολλοΐς τον διάλογον και τον ευθύν λόγον, μεταβάλλει δμως τήν 
γλώσσαν και τό ύφος Ιπί τό λογιώτερον έξομοιών ταΰτα πρός τό υπόλοιπον 
κείμενον του βίου, μέ ρυθμοτονικάς δηλαδή απολήξεις των περιόδων κατά 
τά γνωστά ρητορικά κείμενα τών πατέρων τής Εκκλησίας1 2 3. 

"Ότι δέ ή παρεμβληθεΐσα διήγησις δεν είχε άρχικώς γλωσσικήν μορ¬ 

φήν, ύφ* ήν αυτή παραδίδεται εν Τφ βίφ του δσίου Νικολάου, δεικνύει συν 
τοΐς άλλοις και ετέρα διασωθεισα παραλλαγή. 

Ή εν λόγφ παραλλαγή παραδίδεται άντί συναξαριού τήν κδ' του μηνός 
Δεκεμβρίου, καθ* ήν εορτάζεται ή μνήμη του δσίου Νικολάου μονάχον του 
άπό στρατιωτών8. "Ενταύθα, πλήν τής ονομασίας του διαφυγόντος τόν 
θάνατον ευσεβούς νέου (Νικολάου), εΰρίσκομεν και πλείονα Ιστορικά στοι¬ 

χεία. Περιγραφήν τής μάχης, αριθμούς τινας τών στρατιωτικών δυνάμεων 
κλπ. Παραδίδεται δ" αυτή διά πληθυος κωδίκων καί σώζεται καί Ιν σλα¬ 

βική μεταφράσει" εγνώρισε πολλάς εκδόσεις και έγένετο αντικείμενου επανει¬ 

λημμένης εξετάσεως Ιδίφ υπό τών σλάβων ερευνητών4· 

"Εν άντιθέσει πρός τήν διήγησίν του Νικολάου του άπό στρατιωτών 
μονάχου, ή λογιώτερον ένδυμα έχουσα διήγησις περί του σχολαρίου παρεμ¬ 

βληθεΐσα είς τόν βίον του δσίου Νικολάου του Στουδίτου εμεΐνεν άγνω¬ 

στος, άλλα και εκεΐθεν άποσπασθεΐσα λίαν ΙνωρΙς καί συμπεριληφθεΐσα είς 
συλλογήν ώφελίμων διηγήσεων εσχε τήν αυτήν τύχην 5 *. 

1. Μ ΡΟ 105, 897. 

2. Πρβλ. Αθανασίου Δ. Κομίνη, Τό βυζαντινόν ιερόν επίγραμμα καί 
οί έπιγραμματοποιοί, έν * Αθήνα ις 1966, οελ. 17, σημ. 2. 

3. Πρβλ. Η. Ώεΐεΐιαγε, δγη&χατΊιιπι Εεείεεΐαε ΟοηεΙ&ηΙΐηοροΙίΙαηαε, 
Βηιχείΐεε 1902, στ. 341 - 342,81, 343-344,35.—Ιν. ΟΙτίξησΐ, Ηίείοΐτε άε βαΐηί 
Νίεοΐαε, εοΐάαί εϊ ιηοίηε, Κεντιό άε Ι’Οπεηί ΟΗτέϋεη 7 (1902), 319 - 333 (τό 
κείμενον έν σβλ. 331 - 333 ). *Αλλαι έκδόσεις μνημονεύονται έν Ρ. Η α 11τ ΐ η, ΒΗΟ8, 

2311.—Ε. ΡοΙΠεΓί-Ι. Ότιιδεν, "Ενθ* άνωτ., σβλ. 90, σημ. 1 καί I. Οσι¬ 

ό εν, Ε& είίΓοηΐςιιε Ιϊγζ&πίίπε άε Γαη διι, "Ενθ* άνωτ, σβλ. 224-225, σημ. 82. 
4. Πρβλ. προηγουμένην ύποσημείωσιν. 

5. Ό Δ. Εΐιτίιατά, ΰ^ςτΗείεηιηβ..., τόμ. 1 ( 1937), σελ. 226 καί σημ. 1» 

έπισημαίνει τήν δπαρξιν τής ήμετέρας διηγήσβως είς τόν κώδικα Οχου. Νον! ΟοΙΙ. 
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Τά Αγιολογικά ταΰτα κείμενα, καθώς καί ή διήγησις του Ανώνυμου, 

πρέπει να συνετέθησαν οΰχι πολλά έτη μετά τό έτος 811. *Η Αρχική των 
μορφή ΰπήρξεν ασφαλώς ή προφορική. Ή γραπτή των διατύπωσις, των 
ψυχωφελών τουλάχιστον διηγήσεων, συνετελέσθη Ασφαλώς είς τό περιβάλ¬ 

λον τής Μονής τών Στουδίου. Ποία είναι ή σχέσις εξαρτήσεως των δύο 
τούτων διηγήσεων δεν είναι εΰκολον νά εΐπωμεν. Άπέρρευσεν ή έντεχνος εκ 
τής διηγήσεως του Νικολάου του Από στρατιωτών μονάχου ή εσχον κοινόν 
πρότυπον ; Ώνομάζετο Νικόλαος ό γέρων τής “Ατρώας, δστις διηγήθη είς 
τον Κυπριανόν τήν Ιδίαν αδτού περιπέτειαν, ή πρόκειται περί δύο διαφο¬ 

ρετικών διηγήσεων εχουσών κοινά μόνον ώρισμένα επεισόδια (τό τής παν- 

δοχέως, του ένυπνίου ή τής δπτασίας κλπ.), τινά τών δποίων εύρίσκομεν είς 
αυτήν τήν Παλαιάν Διαθήκην και είς άλλους βίους Αγίων; Είναι τυχαίον 
Αρά γε τό γεγονός δτι οϊ ήρωες τών §ν λόγφ διηγήσεων φέρουν τό δνομα 
Νικόλαος1, έζησαν δέ καί έδρασαν έν τφ πλαισίφ τών βυζαντινοβουλγαρι* 

κών επιχειρήσεων (τών Αρχών) τού θ' αίώνος2 ή πρόκειται περί συγχύ- 

σεως προελθούσης έκ τού βίου τού δσίου Νικολάου τού Στουδίτου; Ή 
Απάντησις είς τά ανωτέρω Ιρωτήματα θά διευκολυνθή εκ τής συγκριτικής 
μελέτης τών σχετικών κειμένων, τά όποια επί τού παρόντος ήθελήσαμεν 
μόνον νά έπισημάνωμεν. 

Ρ =Οοάοχ ΡαΙηπαοαε 17, δαβο. XI, ίϊ. 202 -204* 

Μ = Μ ΐ £ η 6, ΡΟ 105, «ιΙ. 893 - 897. 

82, περιεχομένης εις τά φύλλα 242 - 243ν καί κολοβής οωζομένης, συνάπτει όμως 
αυτήν πρδς τόν Αγιον Νικόλαον Μύρων. Βασισθβΐς είς τήν μαρτυρίαν τούτου ό δια¬ 

πρεπής βολλανθιστής Ρ. ΉαΠτίη, ΒΗΟ3, 136003, αναφέρει καί αυτός τήν διήγη- 

σιν υπό τά θαύματα τού Αγίου Νικολάου, διερωτάται όμως μήπως αυιη πρέπει νά 
συναφθή πρός έτερον Νικόλαον, τόν ηγούμενον τής έπί τού Όλύμπσυ τής Βιθυνίας 
μονής τής Ωραίας Πηγής. 

1. Ό αύτός ερευνητής είς τόν όποιον Απεστείλαμεν τό κείμενον τής διηγήσεως 
τοδ Πατμιακού χειρογράφου δημοσιεύει εξ Αφορμής τής Ανακινήσεως τοΰ θέματος 
μιχραν σημείωσιν υπό τόν τίτλον: ϊ,εςμιοί άεε δ&ΐηΐε Νΐεοΐοε, ΑΒ 85 (1967), 58. 

2. Νικόλαος ώνομάζετο έπίσης καί ό όσιος ό έν Βουνένη τής Θεσσαλίας αθλή- 

σας ένα περίπου αίώνα Αργότερου, ή το καί αύτός στρατιωτικός ( στρατηγός) καί τό 
μαρτύριόν του έλαβε χώραν κατΑ τινα βαρβαρικήν επιδρομήν, βουλγαρικήν, ώς 
πιστεύει ή ΙτοιμΑζουσα τήν Ικδοσιν τού βίου του ( ΒΗΟ3, 2309) κ. "Αννα Άβραμέα. 

* Τό κείμενον τού Πατμιακού κωδικός, είς τόν όποιον κυρίως βασίζεται ή πα¬ 

ρούσα έκδοσις, γέμει Ανορθογραφιών, αί δποϊαι δέν έμνημονεύθησαν είς τό κριτικόν 
ύπόμνημα, παρά μόνον οσάκις παρεΐχον διάφορον νόημα. Έπίσης έκρίθη σκόπιμον 
δπως μή διορθωθούν ώρισμένοι όνοματικοί καί ρηματικοί τύποι, ώς καί τινες συν¬ 
τάξεις αδόκιμοι μέν ούχ ήττον όμως συνήθεις είς βυζαντινά Αγιολογικά κείμενα. 
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Περί τον σ χο λα ρΙον 

Γ. 202ν Μαθητής, φησί, τονδε τον όσιου πατρός ημών Νικολάου, ] Κυπριανός 
τοννομα, έξ έθους είχε κατ έτος τον παραβάλλειν προς τινα γέροντα κατά 
την τής Άτρώας υπώρειαν ποιούμενον την οϊκησιν, αξίαν τε τον γήρους την 
πολιτείαν ίσάγγελον φέροντα, ώς προβαίνων δ λόγος διδάξει τό χρήσιμον* 

5 δς την έξ αυτής τής νηπιότητος χρονιάν σχέσιν του Κυπριανόν προς εαυτόν ό 
γέρων αγόμενος, ώσπερ τινά κλήρον του έξ οικείου βίου αγώνισμα τουτι τω 
νέω καταλέλοιπε τό διήγημα κοινοποιήσας πάσι δι αύτοϋ τήν ωφέλειαν. 

νΕλεγε γάρ, ώς δτι «Νέος υπάρχων τή των σχολαρίων στρατεία κατειλε- 
γμένος ετύγχάνον και τον ανακτος Νικηφόρου πανστρατί κατά των Σκνθών 

10 όρμήσαντος έτυχεν έμέ διά τινα βιωτικήν περιπέτειαν, οϊα δή συμβαίνει, κατα- 
λειφθήναι μονώτατον καί όπισθεν τον στρατού κατακολονθοϋντα πορεύεσθαι. 
Και έν τινι χωρίω πρός τά Θρακωα μέρη τής εσπέρας καταλαβούσης τήν μονήν 
ποιήσαι βουλόμένος ύπεδέχθην παρά τινι γυναικι λίαν ευπορώ οϋση και εΐω- 

θνία, ώς οΐμαι, φιλοξενεΐσθαι τους παραβάλλοντας· ή και δαψιλήν μοι προθεΐσα 
15 τράπεζαν και συν θυμηδία πολλή τό δενπνον έκτείνονσα έδείκννε τήν πρός με 

φιλοφροσύνην άκόρεστον δθεν και μετά τήν έστίαν έφ* υψηλής στρωμνής καθευ- 

δήσαί με παραακενάσασα, πολλψ μοι τήν ανάπαυλαν έχαρίσατο τέλεον τον 
έκ τής όδονπορίας διαλνσασα κάματον. 

*ΑΙ£ ό άεϊ τοΐς άγαθοΐς βασκαίνων διάβολος ούκ εϊασε τούτο τό αγαθόν 
20 προβήναι άνεύθυνον πονηρόν δε τήν ηδονήν νπενσπείρας ό μάταιος πρός μν- 

σαράν μϊξιν τής πρός με συνουσίας κατήπειγε. Και άναστασα τής κλίνης, ^σπερ 
έκάθενδεν, επέρχεται λοιπόν κοιμωμένω μοι τοΐς τής αισχύνης λόγοις πρός τό 
αθέμιτον έφελκομένη τής μίξεως. 9Εγώ δέ τούτην, ώς οϊόν τε ήν απωθούμε- 

Γ. 203 νος «Δίκαιον είναι, | έλεγον, ώ γύναι, εί καί μή έπΐ ξυρον των βαρβάρου 
25 νπήρχεν ό πόλεμος, τήν γε σωφροσύνην έδει μετά τούς τον Θεόν νόμους δια- 

φυλάξασθαι Άτρωτον, εί δέ καί δπλα πολέμου δικαιοσύνη, είπερ ένθεν κατα¬ 
βληθείς τω ξίφει τής ηδονής τήν έμαυτοϋ ψυχήν κατασφάξω ό δείλαιος, πώς 
πρός τήν των έναντίων πάλην πορεύσομαι αυτός νεκρός ήδη καί πρό τοϋ πολέμου 
γενόμενος;» 

30 *Η δέ τούτων ήσθεΐσα των λόγων καί μικρόν ύπαναχωρήσασα αϋθις 
πάλιν έφίσταται τοΐς προτέροις λόγοις τον έρωτα ύποκνίζουσα. *Αλλ9 ομοίως 

3 ύτιονργίαν Μ νπονρίαν ποιονμένω Ρ Ιορ8. ΓΪιγΙϊιιηΐ οαυβα γήρως Μ 5 τής οιη. 

Μ 6 τοντί: τοντο Μ 8 κατειλεγμένος : κατελεγμένος Ρ κατεληλεγμένος Μ 9 έτύγ- 

χάνον : έτύγχανεν Ρ 10 έξορμήσοντος Μ 11 μονωτάτω Ρ 13 εϊοθύαν Ρ 14 προθεΐσα 
τράπεζαν : προαθεϊαα τήν τράπεζαν Μ 15 έδείκνν Μ 19 τοντο τό άγαθάν : κ&ν τφδε 
τφ άγαθφ Μ 20 πονηρόν δέ : πονηρόν δέ τή γνναικί Μ 23 άφελκομένη Ρ 24 είναι 
οιη. Μ 30 άναχωρήσασα Μ 31 έφίσταται : έφίαταταί μοι Μ 
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ταύτην και πάλιν άποσεισάμενος τοΐς τής αγνείας κατήρδευον ρήμασιν. *Ως 
όέ καί τρίτον επιατάοαν καί προς [πύλην παρά τό πετάσθαι] πέταυρον άδον 
κατασϋραί με βουλομένην εώρακα, τότε σφοδρώς έπεμβριμησάμενος καί τή 

35 μαχαίρα μου κατ αυτήν την ώραν γενέσθαι τόν θάνατον αυτή έτζαπειλησάμε- 

νος, διαναστάς εκεϊθεν καί έπιβάς μου τω ϊππω είς τάχος την προκειμένην τρίβον 
διήννον. Τότε δή εκείνη θριαμβενθήναι τό πράγμα παρ9 έμοϋ νποτοπάσασα 
δπισθόπονς πρός με φωνοϋσα τους δούλους αυτής έξαπέστειλε παρακελευσα- 

μένη πάντως του θανατώσαί με. Θεός δε φιλανθρωπενθείς τής θνητοφόρον τού- 

40 των ώς καί τής έκείνης με ψυχοφθόρον βλάβης άπήλλαξε καί δι άλλης παρα¬ 

δόξους εύθνπορήσαι πεποίηκεν. 

'Ως δε των τής Βουλγαρίας δρίων οϋ μετ ον πολύ καθαψάμενος Μον 
τούτων έκτος οΐασοϋν αννοδίας μονώτατος ωδευον, έπ όρους μέ τίνος έπασχο- 

λουμένος τοΐς λογισμοϊς πλησιάσαντι — ναϊ γάρ δή κατ αυτήν τήν ώραν ήμην 
45 αληθώς δ τάλας τήν του Θεού έπισκοπήν καί τήν έπελθοϋαάν μοι συμφοράν 

άναλογιζόμενος άλως συγκεχυμένος τοΐς δάκρνσιν — ήσθόμην άθρόως φωνής 
Γ. 203ν τίνος άνωθεν | από τής άκρωρείας καλούσης με. Φάβφ δέ βληθείς, έπείπερ ύπήρ- 

χον μονώτατος, άσθμαίνων τε καί ύπότρομος πρός τόν καλοϋντα τό τεράσωπον 
άνθνπέστρεψα και προσερείσας τοΐς άμμασι ξένον κατενάουν ύτιέρ τήν φύσιν 

50 είναι τό θέαμα: άνδρα λευκοφόρον, γιγαντιαΐον τή ήλικίφ και γηραιόν, οϋ τά 
ίμάτια άπέστιλβον ώς δ ήλιος, τήν χεΐρά τε προτείνοντα καί διά τάχους πρός 
αυτόν άνελθεΐν παρακελευόμενον. 9 Εγώ δέ παρενθύς τής δειλίας τό άχβος 
έπαπωσάμενος χαράς τε σύμμεικτος καί φόβου γενόμενος ανειμι καί πρός γην 
ευριών έφεζάμενον πρηνής γεγονώς προσεκύνησα. *Ος χαριέντως έπευξάμενος 

55 έκέλευσεν άναστάντα στήναί με πρός τοΐς δεξιοΐς αύτοϋ μέρεσι τή τε χειρί 
τό υπό κάτω με τον όρους πεδίον πλήρες σωμάτων καταθρεΐν ύπεδείκνυε καί 
τήν έν αντφ των στρατευμάτων καθεστηκυϊαν πληθύν σύν τφ ανακτι, τάς τε 
των αλλοφύλων καί τάς ήμετέρας παρεμβολάς, ει διαγινώσκειν με ήρετο. 

9Εμοϋ δέ ταϋτα σαφώς καθομολογήσαντος «"Ορα, φησί, πρός με [φησί] μή 
60 δεδιττόμενος. Καί ώς πρός άμυναν έκεϊνοι τής άλλήλοον μάχης τοΐς δπλοις 

κραδαίνοντες παρετάσσοντο, τόν δεξιόν οϋτος τοΐν ποδοϊν τόν έτερον κονφίσας 
έπάνω τον αριστερού έπιτίθησι. Τότε θεωρώ τήν ήμετέραν παρεμβολήν μετ9 

61 - 74 οΪγ. Εχ. 17,11-13. 

33 πύλην παρά τό πετάσθαι £103308 ΐϊΐαηίίβδίδδ βχρηηχί οια. Μ 34 έπεμβρψ 
σάμενος Ρ 35 αύτη οιη. Μ 36 είς οιη. Μ 37 δή : δέ Μ τό τιράγμα παρ* έμοϋ: 
παρ* έμοϋ τό δράμα Μ 38 παραχαλεοαμένη Μ 42 ένδον : καί ένδον Μ 43 - 44 με 
άβΐ, Μ ένασχολονμένφ Μ ένασχολούμενος..* πλησιάσας οοη]. Μ 46 όλος Μ 49 όνθυ- 
πέστρεφον Μ 50 γιγανταΐον τήν ήλιχίαν Μ 51 πρός αυτόν : ώς αύτόν Μ 53 καί 
φόβου οιη. Μ 55 ροδί μέρεαι(ν) Ιιηβο αάά. Μ : Είχε δέ τούς πόδας οντω πως έφηπλω- 
μένους πρός τοϋδαφος 56 παιδίον Ρ σωμάτων : σωμάτων ύπαρχον Μ 58 εΐ διαγινώ- 
ακειν : Ιδίφ γινώσχειν Μ 59 ρ»?σ2θχριιηχ1 60 τά δπλα οοη]. Μ 
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Ισχύος πολλής πρός τήν τών έναντίων έφαλλομένην καί πάσαν αυτήν διακό- 

πτονσαν καί φρούδων των Σκυθών διαφθειρομένων καί νώτα διδόναι μελλόντων 
65 τοϊς αυτών κατασφάττονσιν, αϋθις οντος τον πόδα τον αριστερόν κονφίσας 

επάνω τον δεξιού λοιπόν υποτίθεται. Καί έξαναστάντες Ενθεν οί βάρβαροι 
έλεεινώς τοϊς ήμετέροις επέκειντο κτέννοντες. 

9Εγώ δέ, ώσπερ έξεστηκώς καί αχανής γεγονώς τω παραδόξω θεάματι, 
69 Ιστάμην άποσκοπών τά τελούμενα■ τούτου μέν τών ποδών τήν ύπαλλαγήν καί 

Γ. 204 έπίβασιν, | κάκείνων τόν οδυνηρόν έν μαχαίρα πικρότατον θάνατον. Καί οϋτω 
μέχρι δναμάς ήλιου τοιοντοτρόπφ τω σχήματι κατ9 άμφω τώ πόδε τήν νίκην 
έχάατω μέρει βραβειίοντος, ώς έφαρμόσας τούτους κεϊσθαι τον λοιπού έπίσης 
παρεσκεύασεν τής αλλήλων μάχης καί ούτοι πανσάμενοι τόν φοβερόν έκεΐνον 
διέλυσαν πόλεμον. 

75 Τότε δή άναστ&ς οϋτος καί γενόμενος όρθιος ήρετο πρός με τών πεπτωκό- 

των τό πλήθος, εϊ δνναίμην άριθμήσασθαι και εΐ κενός τόπος ό'λως νεκροϋ 
υπάρχων άμοιρος σώματος· έμον δε τήν αδυναμίαν προτείνοντος καί τόπον 
ούδόλως με καθοράν διομολογήσαντος ανευ τεθνηκότος σώματος, μικρόν δέ 
τι πεδίον όσον εΐκάσαι τούτο κοίτην βοός τών έσφαγμένων ύπονοονντος καί 

80 πρός αυτόν δακτυλοδεικτοϋντος «*Ορας τούτο, φησί, τό παρεαθέν θνητόν 
ύπάρχειν αμοιρον σώματος; σόν καί ονκ Άλλου καθέστηκεν* έν αύτώ γάρ σύν 
τοϊς λουποϊς τεθνηξεσθαι Εμελλες βορά τοϊς όρνέοις παραδιδόμενος* άλλ9 έπειδή 
σαυτον τό σώμα διεφύλαξας Άφθορον καί πάθει αισχύνης τήν ψυχήν ονκ έμό- 

λννας τούτον χάριν τής φοβέρας καί φρικώδονς Ανάγκης μετά καί του πικρού 
85 θανάτου Θεός ήλευθέρωσε. Καί ταϋτα λέξας Αφανής έκ τών έμών έγένετο 

οφθαλμών. 

Τότε μετά φρίκης πολλής έγώ καί έκστάσεως ύποκλίνας τήν κεφαλήν, 

τω φόβω κλονονμενος, καί ηροσκννήσας τό Άγων Εδαφος, έν ώπερ οί πόδες 
τούτου προσήγγιζον, τον όρους απάρας και δι δλης τής νυκτός τήν πορείαν 

90 πρός τονπίσω ποιούμενος, δι9 ολίγων ήμερων τά ενταύθα καχέλαβον, Θεφ τφ 
σεσωκότι διά τονδε τού σχήματος, εϊ καί Ανάξιος δ ταπεινός, δονλενσαι προθέ- 

μενος. 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΚΟΜΙΝΗΣ 

64 καί φρούδων : καί δή φροϋδον Μ μελλόντων διδόναι Μ 65 αύτούς ρτο αύτών 
οοη}. Μ τόν πόδα : τών ποδών Μ 66 έτΐιτίθεται Μ 67 κταίνοντες Μ 69 τοότου : 
τούτους Ρ καί τούτου Μ 70 κάκείνων : κάκείνων δέ Μ 71 τοιοντοτρόπφ τφ σχή- 

μάτι: τοιουτω τρόπφ καί σχήματι Μ τώ τιόδε : τώ ποδή Ρ τοΓν ποδοΐν Μ 74 διέλν- 

σεν Ρ 72-74 τούτους, έπίοης κεισθαι τφ λοιπφ παρεσκεύασε σώματι, τής όλλήλων... Μ 
75 δή άναστάς : διαναστάς Μ 76 κενός που τόπος έγκαταλέλειπται νεκρού Μ 78 διο- 

μολογήσαντος -ντες ΐη -ντος 8ηρ. Μη. οοΓΓθοΙηηι ίη Ρ σαφώς διομολογήσαντος Μ άνευ 
τεθνηκότος σώματος οηα. Μ 79 τιαιδίον Ρ έσφαγμένοίν: έσφαγμένων μέσον Μ 80 ροδί 
δακτνλ., αύτός άπεκρίνατο Ά0ά. Μ παρεαθέν : πραεθέν Μ 81 ύπάρχον Μ 82 βορόνΜ 
83 πάθη Ρ 84 τουτου: τού Μ πικρού θανάτου Θεός : πικρού σε θανάτου 0 Θεός Μ 



ΜΑΡΚΟΥ ΕΦΕΣΟΥ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ 
«ΕΥΧΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΗ 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΖΩΟΠΟΙΟΝ ΤΡΙΑΔΑ» 

Ή άκολουθοΰσα ανέκδοτος εδχή παραδίδεται διά του 3760 (226) κώδι- 
κος τής ί. μονής Διονυσίου του Άγ. "Ορους ις·# αϊ., φφ. ΙβΟβ-1821 2, εχβι 
δέ παραμείνει ώς τό πλειστον των έργων του Εφέσου άχρονολόγητος. Εν¬ 

δεικτική των ευσεβών αίσθημάτων του και μετά πυκνοΰ δογματικού περιεχο¬ 

μένου, Ιγράφη ΰπό του Μάρκου άποσκοποΰντος εις τήν Ιπίκλησιν τής Ιξ 
ύψους βοήθειας Ιν δψει άγώνος υπέρ τής πίστεως. "Ασφαλώς πρέπει νά 
συνετέθη είς χρόνον Ιγγύτατα προς τήν είς "Ιταλίαν μετάβασίν του επ’ εό- 

καιρίφ τής Ιν Φλωρεντίφ συνόδου (1438 -1439)* άπηχοΰνται δέ ούτως Ιν 
αυτή α! τελευταΐαι σκέψεις του. 

Λόγοι συνφδοντες εϊς τήν ανωτέρω τοποθέτησιν του έργου είναι κατ’άρ- 

χήν ή ομολογία του Μάρκου Ιν στ. 43 - 44 : <ΐΕγώ καί προς τήν άρετήν όκνη- 

ρώς Ιχων καί ταΐς των παθών προσλήψεσι τνραννούμενος, τΐ ποιήσω, μακρόθυμε 
Κύριε;», ένθα δ διαφαινόμενος ενδοιασμός οφείλεται μένεις τήν μετριοφρο¬ 

σύνην του, άλλ* οπωσδήποτε υπαινίσσεται καί σωματικήν ασθένειαν («πα¬ 

θών προσλήψεσι»). Είναι γνωστόν ο τι προ τής άναχωρήσεώς του εϊς τήν 
"Ιταλίαν ή το αρκετά καταπεπονημένος εκ τής άσθενείας, διό και μετά κόπου 
ενέδωκεν εϊς τήν βασιλικήν εντολήν8. 

Μεγαλυτέρας δ* οπωσδήποτε βαρΰτητος είναι δ υπαινιγμός του προς 
τόν Πάπαν άγώνος Ιν τοΐς στ, 39-40: «* Αλλ9 οΐ νυν οδτοι καιροί, φιλάγαβε 
δέσποτα, καθ* οϋς μέλλει άπολνθήναι τό δεδεμένον θηρίον ποιήσαι πόλεμον 
μετά τών άγιων—». Κατά τόν Μάρκον Ιπέστη δ χρόνος τής εκπληρώσεως 
τής Ιν τή Άποκαλύψει προφητείας (11,7), Ιφ’ δσον ήδη ή ευσέβεια κινδυ¬ 

νεύει καί ή προς τήν ένωσιν πολιτική του Πάπα άποσκοπει ούχΐ ασφαλώς 
εϊς τήν Ιπιβολήν τής δογματικής άληθείας τόσον δσον εϊς τήν Ιδραίωσιν τής 

1. Σπ. Λάμπρου, Κατάλογος..., τ. Α', ο. 373. Πβ. καί Κ. Γ. Μαμώνη, 

Μάρκος 6 Εύ γενικός, βίος καί εργον, ΆΟήναι 1954, σ. 72* βλ. καί σ. 46, Ιν ή ή 
συγγραφείς γράφει δη άμεσος χρονολογική μνεία των έργων τοΰ Μάρκον 6έν ύπάρ- 
χει, συνάγεται δέ μόνον έξ ΰπαινιγμών. 

2. Κ. Γ- Μαμώνη, αδτόθι, σ. 28. 
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επισφαλούς κατ* εκείνο θέσεώς του ι, συνειδητοποιουμένγ·|ς ήδη ππί πλέον 
τής κατά τής Ευρώπης τουρκικής απειλής μετά την άναμενομένην πτώσιν 
ολοκλήρου τής Βαλκανικής. 

*Ως και εκ τής δνομασίας της (περιεκτική) ή Ευχή αποτελεί συνοπτι¬ 

κήν παράθεσιν των επί τής “Αγίας Τριάδος θεολογούμενων, μή γινόμενης 
Ιδιαιτέρας μνείας επίμαχων δογματικών σημείων, τής έκπορεΰσεως λ.χ. του 
“Αγίου Πνεύματος ή τής διακρίσεως οΰσίας και ενεργείας, διότι δεν υπάρχει 
άποχρών λόγος, ενεκα του άποκλειστικώς Ιδιωτικού χαρακτήρός της. Τονί¬ 

ζεται περισσότερον ή σωτηρία του ανθρώπου και οι χάρίν αυτής και υπέρ 
τής εΰσεβείας αγώνες λαϊκών, μοναχών, ιερωμένων, εφ* δσον καί ό Μάρκος 
παρόμοιον αγώνα έχει άναλάβει και αισθάνεται άναγκαίαν την θείαν συμπα- 

ράστασιν. 

*Η παράδοσις του κειμένου δεν παρουσιάζει συζητήσιμα σημεία επεμ- 

βάσεως, αί δέ ένιαχοΰ άνορθογραφίαι του κώδικος διωρθώθησαν σιωπηρώς*. 

1. "Επί έννέα έτη εκινεΐτο άναγκσσιικώς εκτός τής *Ρώμης (1434 * 1443 ) ενεκα 
άναμείξεως είς τάς φεουδαρχικάς έριδας, είναι δέ γνωστή καί ή έναντι του αμείλι¬ 

κτος στάσις τής συνόδου τής Βασιλείας {]. Οι 11, ΡοΓδοηαϋΙΐεδ οί ΐΗε Οοιιοϊΐ οί 
ΕΙοιχηοε &ηά οΙΙισΓ Εδδ&γε, Οχίοτά 1964, σσ. 36-37, 40, 41 -42. Βλ. και τό έν 
ΘΗΕ, τ. 5, στ. 1066- 1067, άρϋρον Εύγένιος Δ' του Κ. ,Ι&ηίη). 

2. Υποχρέωσή» μου θεωρώ δτως έκφράσω τάς εόχαριστίας μου είς τον λόγιον 
μοναχόν Θεόκλητον τόν Διονυσιάτην διευκολύνσντά με είς την άντιγραφήν τοΰ κειμέ¬ 

νου τούτου, κατά τήν κατ’ Αύγουστον 1965 έπίσκε'ψίν μου είς τό "Αγιον "Ορος. 

24-7-1967 
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Οιοη. 226 
ί. 180ν 

Μάρκον Εφέσου τοϋ Εύγενικοϋ 
Εύχή περιεκτική είς τήν ζωοποιόν Τριάδα. 

’Εθανμαστώθη ή γνώσίς σον έξ έμοϋ, Γριάς άγια και προσκυνητή καί 
νπέρτιμε. Σύ γάρ έν έξονσία καί δυνάμει, δόξη τε καί άιδιότητι καί βασιλεία 

5 μη μεριζομένη μηδέ άπαλλοτριονμένη παραδόξους αίθις ταΐς Ιδιότησι διαιρή, 

Τριάς ή αυτή και μονάς ακριβώς ονσά τε καί γνωριζομένη, πρότερον μέν ταϊς 
άγγελικαϊς και ύπερκοσμίαις δυνάμεσιν, έπειτα δέ καί τη καθ' ημάς γεννητή 
φύσει, καθ' δσον ήν εφικτόν* ον γάρ έπρεπε τή σή άγαθότητι, φιλόψυχε δέσπο^ 

τα, παντελώς άποκρύψαι τής αίσθητής φνσεως τήν σήν άπερινόητον γνώσιν, 

10 Διά τούτο μετά τήν νοητήν διακόσμησιν έπί τήν πρόσυλον ταύτην ήλθες 
τον δρωμένου κόσμον διασκευήν, ήν ένδιαίτημα πηξάμενος οίκεΐον τή λογική 
φύσει καί αισθητή, μικτόν έξ άμφοϊν ζωον, δρατής τε καί αοράτου φνσεως, 

τόν Άνθρωπον ίπλασας παντοίαις χάρισι καί δωρεών άφθόνοις μετουσίαις 
ί. ιβίΓ κοσμήσας. Φθάνω δέ διαβόλου και γυναίκας έπηρεία τής μαχα\ρίας έκπεσόντα 

15 ζωής πολλοϊς και ποικίλοις τρόποις έπανορθώσεως ήγες έπί τήν μετουσίαν 
ών αφηρέθη καί μάλιστα διά των κατά γενεάς έκφανέντων θείων άνδρών, 

οϋς ή θεοφιλία και τά τον τρόπου χρηστόν έπι τήν σήν άνήγε περιωπήν και 
τής σής χάριτος ήξίον και ομιλίας. 9Υστερον δέ άδιορθώτου φανέντος του πά¬ 

θους καί μείζονος βοήθειας έπιδεοϋς, αυτός ο εϊς τής μακαρίας Τριάδας σου 
20 τον ένός καί μόνον Θεόν πρός ημάς διά σαρκός έπεδημησε και τήν ήμετέραν 

έθέωσε φύσιν — ώ χάριτος ανέκφραστου — και δι αυτής επί γής αυτόν θεο- 

πρεπονς πολιτείας καί των ζωοποιών λόγων καί παθημάτων ύπέδειξεν ήμΐν 
τήν πρός ουρανόν φέρονσαν. Εντεύθεν απόστολοι συν επόμενοι τούτω καί μετά 
τήν άνάληψιν διαγγέλλοντες καί θανματονργοϋντες καί πάσχοντες καί ύπέρ 

25 αΰτου προθύμως έπαποθνήσκοντες. 3Εντεύθεν άθληταί μέτριοι τής ενσεβείας 
μετά πολλάς κακώσεις τόν αυτόν προθύμως ύφιστάμενοι θάνατον. 3Εκ τούτου 
διδάσκαλοι καί ευαγγελίαταί καί επίσκοποι ποιμαίνοντές σον τό ποιμνών έν 

ι. ΐ8ΐτ δσιότητι καί δικαιοσύνη καί πολλοί τού\των μαρτυρικώς τελεωύμενοι. αΕτεροι 
πάλιν τοϋ κοινού βίου καί άμαρτητικου χωρίσαντες εαυτούς καί τόν σταυρόν 

30 αράμενοι, κατά τήν τούτου κελεύουσαν εντολήν, έν σπηλαίοις καί δρεσι διαι- 

τώμενοι καί ταϊς όπαΐς τής γής, έξήνυσαν τόν τής ενσεβείας άγώνα. 3Αλλά 
καί ή τών γυναικών απαλή φύσις, αΐ μέν τους αυτούς νπήλθον έκουσίως 
ΐδράπας, αι δέ πρός τυράννους άνδρισάμεναι μέχρι παντός έναπέθανον ταϊς 
βασάνοις. *^4παντες οϋτοι χρησταϊς ελπίσι τρεφόμενοι τών μελλόντων, 

35 έξ ών ήδη τών παρόντων άπέλανσαν διά τής σής χάριτος αγαθών ως έν άρρα- 

4 Ι,α. 4,86. 28 ΗρΗ. 4,84 29-30 ΜαΙ. 16,24, Ματ. 8,34. 30-31 Ηβ. 
11,38. 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ ΕΠΟΥΑΟΝ Έτος ΛΕ' 15 
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βώνος μέρει. Τοιούτους ήνεγκε τούς καρπούς ή τοϋ Σωτήρος ημών σάρκωσις 
και ταφή και ανάστασις, έτι δέ ή τον προσλήμματος άνοδος και ή τον πνεύ¬ 

ματος άντ αυτόν κάθοδος και δσοι σεσώσμεθα. 

*ΑλΧ οΐ νυν οϋτοι καιροί, φιλάγαθε δέσποτα, καθ5 οϋς μέλλει άπολνθήναι 
40 τό δεδεμένόν θηρίον ποιήσαι πόλεμον μετά των αγίων, ώς τώ ευαγγελιστή 

σον θεολογώ πρώην άπεκαλνφθη, μή δτι τούς κατ εμέ §φθνμονς καί αμελείς, 

άλΧ ουδέ τούς άγαν άγωνιζομένονς σνγχωρονσί τι κατορθώσαι γέννα Ιον. 
ι. ι8ϊγ 9Εγώ και προς την άρετήν όκνηρώς εχων και \ ταις των παθών προσλήψεσι 

τύραννον μένος, τί ποιήσω, μακρόθυμε Κύριε; έκπεσοϋμαι τής τοσαύτης σον 
45 δωρεάς, και έπ* έμοϊ αργήσει το τής άγαθοπρεπονς ευδοκίας μυστήριον; μή 

μοι γένοιτο, φιλοικτίρμον Θεέ και φιλόψυχε. Μή εγκαταλειφθείην υπό σοϋ, 

μή γενοίμην μερις τώ πονηρφ εις απώλειαν, άλλα τοις τών προλαβόντων άγιων 
σου πόνοις δνσωπηθείς και τάς τών ιερών αγγέλων πρεσβείας δεξάμενος, 

έξαιρέτως δέ και τής αυτών ύπερκειμένης δεσποίνης ημών Θεοτόκον, δός μοι 
50 την προς σέ δδόν κατενθϋναι, μή τόν άξιον καρπόν τής μετάνοιας αλλά τον 

δυνατόν άπαιτών έμβαλε τή σκληρά μου καρδία. τόν φόβον σου και δι* αυτού 
καθάρας καί άπαλύνας δλην εις τήν σήν άγάπην σνγκίνησον. * Εν τφ δέ τοϋ 

σώματος έκδημεϊν άνάπανσόν με ταις τών άγιων σον σκηναΐς και τής άιδίου 
δόξης και θεωρίας έμπλησθήναι ευδόκησαν, δτι ευλογητός εϊ εις τούς αιώνας. 

55 3Αμήν. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΠΟΛΙΤΗΣ 

40 Κε. 11,7, 47 Αε. 8,20-21. 

36 ήνεγκε : ήνεκε οοά. 52 τφ : ώ οοά. 



ΕΚ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 
ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 

Η ΚΕΝΤΗΤΡΙΑ ΕΥΣ^ΒΙΑ 

Έν τφ Έθνινφ Μουσείφ τής Σόφιας έκτίΰβται χρυσοκέντητου Ιπιγο- 

νότιον (πίν. Ε')1 προερχόμενου εκ δωρεάς των κληρονόμων του μητροπο¬ 

λίτου Μοναστηρίου Γρηγορίου (1* 1906). ΕΙργασμένον ΙπΙ ερυθρού μετα¬ 
ξωτού φέρει, πλαισιουμένην υπό άνθικοϋ διακόσμου δυτικής Ιμπνεΰσεως, 
τήν παραστασιν τής Μεταμορφώόεως του Σωτήρος ώς και τήν εξής μεγαλο- 

γραμματον ελληνικήν επιγραφήν: 

ΚΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΟ ΓΕΡΑΟΙΜΟΥ — ΠΟΝΟΟ ΕΥΟΕΒΙΑΟ ,ΑΨΚΖ'8' 

1. Ή φωτογραφία προέρχεται έκ τής φωτοθήκης της «Χριστιανικής και Βυ¬ 

ζαντινής Συλλογής » τής Σορβόννης, τόν διευθυντήν τής όποιας καθηγητήν χ. Α. 

Ογβ&βγ και άπό τής θέσεως τ αυτής ευχαριστώ. 

2. "Ο Γεράσιμος ύπήρξε μητροπολίτης τής έν Θράκη “Ηράκλειας μεταξύ των 
έτών 1727 - 1760. Χαρακτηρίζεται υπό των συγχρόνων του ώς «Ισχυρός κατά τά 
πολιτικά άναβιβάσας είς τούς ηγεμονικούς θρόνους Μαλδαυίας καί Βλαχίας επιφα¬ 

νείς άνδρας*. Άνήρ φιλότεχνος έκτισε* έν Ήρακλείφ .μεγαλοπρεπή ναόν τοΰ “Αγίου 
Γεωργίου καί έν Ραιδεστφ πολυτελώς διακεκοσμημένον μητροπολιτικόν αίκον. Φίλε- 

πιστήμων καί συγγραφεύς, ύπήρξε προστάτης τής έν τή Ιδιαιτέρα του πατρίδι Αε¬ 

ρίου Σχολής, διετέλεσε 8έ πρόεδρος τής διαρκούς έπιτροπείας. επί των οίκονομικων 
τοΰ Πατριαρχείου (1764 -1766) καί έφορος τής Πατριαρχικής “Ακαδημίας (1769 - 

1760). Έξέδωκεν έν Βενετίρ Ιδίοις έξόδοις, τήν υπό “Αλεξίου Σπανού διορθωθεί* 

σαν μετάφρασιν τής Έξαβίβλου του “Αρμενοπούλου. “Εν τή μονή τον Σινα διατη¬ 

ρείται άντιμήνσιον τοδ έτους 1740, Ανέκδοτον έτι, άφιερωθέν ύπ* αύτοΰ καί φέρον 
τήν επιγραφήν : + ΘΥΟΙΛΟΤΗΡΙΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΝ ΚΛΘΙΒΡΩΘΕΝ ΚΑΙ | ΑΓΙΑΟΘΕΝ 
ΤΗ ΧΑΡ2ΤΙ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙ* ΕΜΟΥ ΤΟΥ ΤΑΠΕΙΝΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ 
ΗΡΑΚΛΕΙΑΟ ΓΕΡΑΟΙΜΟΥ > ΐ ΕΝ ΕΤΕΙ ΓΟΤΗΡΙΟ .Α,Ψ.Μ. ΜΗΝΙ ΑΠΡΙΛΛΙΘ- Περί Τθ0 

Ιεράρχου καί ίου έργου του βλ. Κ. Ν. Σάθα, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τόμ. Γ* 
( 1872), αελ. 110. Μ. Γεδεών, Πέντε συγγενείς έκ Λέρου, αρχιερείς τής “Ηρά¬ 

κλειος, Θρακικά, τόμ. Ε' ( 1934), σελ. 7-23, καί Μ. Στα μο όλη, Ινθ1 άνωτ., 
σελ. 119. “Ο Γεράσιμος άναφέρεται καί ώ; μουσικός: Σωφρ. Εύστρατιά&ου, 

Θράκες μουσικοί, ΕΕΒΣ, τόμ. ΙΒ' ( 1936), σελ. 61-67. Εύλογίου Κουρίλα, 
ΗεταοΙβα εαστα, τεύχος Β', “Αθήναι 1958, σσ. 177 - 197. Τήν μελέτην τοΰ Ε. Κου- 

ρέλα μοΰ ύπέδειξεν 6 καθηγητής κ. Ν. Τωμαδάκης, τόν όποιον καί εΰχαριστώ. 
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Ό Ικδότης τού αμφίου τοΰτου Μοιιίβίοΐιίετν , · , 
, , - Α 1'Ι 17 ■ β ί ' , εν ΤΉ βρμηνβιβ της άνω· 

τέρω επιγραφής, τήν λεξιν Ευ σερ ία, καιτοι ωοθονΛ_ * α 

ως προσηγορικόν έμφαινον τον ευλαβή ζήλον αγνώστου δωρητοΰ, οστις πι¬ 
θανώς νά υπήρξε καί 6 φιλοτεχνήσας συγχρόνως τό εργον. 

Άλλ" αυτός οδτος δ τύπος τής έπιγραφής —«π(5νος Εύσεβίας» — 

συνηθέστατος επί μεταβυζαντινών έργων χρυσοκέντητες, ΰποδηλοΐ ότι 
πρόκειται περί τής υπογραφής τής κεντήτριας*. *Αλλά και πρόχειρος 1ν τοϊς 
σκευοφυλακίοις των Ιλληνικών μονών έρευνα, απέδωκε καί ετερα άμφια 
φέροντα τό όνομα τής τεχνίτιδος καί άριστα διατηρούμενα μέχρι σήμερον5. 

Δημοσιεύομεν κατωτέρω τα έργα αυτό, άτινα εΰρηνται: α) εν τή ίερ§ 

Μητροπόλει "Υδρας, τήν ποτέ μονήν τής Θεομήτορος, β) εν τφ Πατριαρ¬ 

χική) τής Κωνσταντινουπόλεως Σκευοφυλακίφ καί γ) εν τή μονή Ίωόννου 
του Θεολόγου εν Πάτμφ1 2 3 4. 

*Ιβρ& Μητρόπολις "Υδρας. 

1. Έπιγονάτιον Καλλινίκου Άγχιάλου (1723) (πίν. 

7"). Είναι κεντημένου είς ελαφρόν άναγλυφον επί έρυθροΰ μεταξωτού ΰφά- 

1. Ρ. Μοαίαίοΐιίον, ΑηΙίφΐίίέε ο&τέΐΐσπησε άη XVII® οί XVIII® είέ- 

ο!β$, ΒυΙΙοϋη όο Ια δοοϊέίέ Ατο1)έο]θ£ίςυε Βυΐ^ατο, 1. II (1911), σελ. 46 κεξ·, 
είκ. 2 (βουλγαριστί μέ γαλλικήν περίληψιν). 

2. Πρβλ. προχείρως: Μ. Σ. Θεοχάρη, Ύπογραφαΐ κεντητών έπί αμφίων τοΰ 
"Αθω, ΕΕΒΣ, τόμ. ΛΒ' ( 1963), σελ. 496 κέξ. “Ότι πρόκειται περί του ονόματος τής 
κεντήτριας είδεν ό Ν. Βέης έν Έγκυκλοπαιδικφ Λεξικφ Έλευθερουδάκη, λήμμα 
Γεράσιμος, δ όποιος όμως άναφέρεται, εκ παραδρομής, είς «άντιμήνσιον καθιεροο- 

θέν υπό τοδ Γερασίμου τούτου τφ 1727, φίλοπονηθέν δέ ύπό τίνος Εύσεβίας, ώς 
φαίνεται μοναχής ». < Εύσεβίαν μοναχήν » αναφέρει καί ή Ε. Βέη-Χατξηδάκη, 

Μουσεΐον Μπενάκη, Κατάλογος εκκλησιαστικών κεντημάτων έν “Αθήναις 1963, σελ. 
72, ή ίδιότης όμως αυτή τής κεντητρίας ούδαμου αναγράφεται, τουλάχιστον έπί των 
μέχρι τοΟδε γνωστών αύτής εργόχειρων· 

3. Περί τής κεντητρίας καί τοδ έργου της άνεκοίνωσα είς τήν έν Άθήνσις 
Αρχαιολογικήν “Εταιρείαν τήν 12*1* Μαρτίου 1966. Χαρακτηρισμόν τής τέχνης τής 
Εύσεβίας έν άντιπαραβολή προς τήν τέχνην άλλων Μικρασιατικών μεταβυζαντινών 
έργαστηρίων, έπεχείρησα είς δμιλίαν γενομένην είς Ραβένναν ( Οοτεί άί ΟαΙΙατα 
51ιΙΓεγΙο ΚανσχιηαΙο ο ΒϊζαηΙίηα) τήν ΐΉν ΒΑπριλίου 1966 ύπό τόν τίτλον: «Ι#ε9 

αίεΐίετε άο Ικοάεηε «Γατί ά Οοηείαηΐϊηορίε αρτέε Ια οΐιυίε άε 1463». 

4. Εύχαριστώ καί έντεδθεν τό έν Κωνσταντινουπόλει σεπτόν Οικουμενικόν Πα- 

τριαρχεΐον ώς καί τόν προϊστάμενον τοδ Μητροπολιτικοδ ναοΰ τής Ύδρας, αρχι¬ 

μανδρίτην κ. “Αθανάσιον Κουξοδρον, οΐ όποιοι μοί έπέτρεψαν τήν μελέτην καί φω- 

τογράφησιν' τών Οπό τήν δικαιοδοσίαν των φυλασσομένων άμφιων. “Όλως Ιδιαιτέρως 
δφείλω νά ευχαριστήσω τόν νδν προηγούμενον τής έν Πάτμφ “I. Μονής Θεολόγου, 
αρχιμανδρίτην κ. Μελέτιον διά τήν πρόθυμον παροχήν πάσης βοήθειας καί τήν διευ- 

κόλυνσιν τής μελέτης δτε, επί τής ήγουμενίας του, έπεσκέφθην διά πρώτην φοράν 
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σματος, κυρίως διά χρυσοϋ περιεστραμμένου σύρματος καί εγχρώμων μετά* 

ξινών νημάτων. Ελλείπει το υπόρραμμα καταλεΐπον Ελεύθερον τό δέρμα 
(προβιά), τό δποΐον βοηθεΐ είς την σταθερότητα του άμφίου. Διαστάσεις: 
0,321 X 0,321· Έκ τών άκρων κρέμονται δύο θύσανοι. 

Εΐκονίζεται ή Μεταμόρφωσις (Ή ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΟΙΟ) διατετα¬ 

γμένη κατά τόν διαγώνιον άξονα του άμφιου, εχουσα Εκατέρωθεν δύο μικρά 
χερουβείμ καί περικεκλεισμένη εντός τετραγώνου. Εδρύ πλαίσιον διακεκο- 

σμημένον δι* Ιλικοειδοΰς βλαστού περιβάλλει τήν σκηνήν, είς τάς γωνίας τοϋ 
όποιου παρίστανται τά τέσσαρα σύμβολα τών Ευαγγελιστών. Κάτωθεν τής 
παραστάσεως, παρά τάς πλευράς του τετραγώνου, εΰρηται κεντημένη διά 
μιχροσκοπικών γραμμάτων, ή Επιγραφή : 

ΑΨΚΓ ΕΥΟΕΒΙΑ — ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ 

Ό κάμπος κοσμείται είς τό άγω μέρος δι” άστέρων, είς δέ τό κάτω, 

επί τής ράχεως του όρους, δι* εγκατεσπαρμένων άνθοφόρων βλαστών. *Ανά 
είς μίσχος τολύπης πληροί τό όπισθεν έκαστου προφήτου κενόν. 

Ή σκηνή τής Μεταμορφώσεως εΐκονίζεται συνήθως §πΐ επιγονατίων 
και διότι αδτη τεχνικώς προσαρμόζεται εις τό σχήμα τοϋ άμφίου άλλα κυ- 

ρίως ώς άνταποκρινομένη εις τόν συμβολισμόν αύτοΰ. Είς πατμιακόν κώδικα 
τοϋ 13ου αΐ. άπαντφ ευχή «είς τό άμφιέννυσθαι τήν Ιερατικήν στολήν» 

λέγουσα μεταξύ άλλων: «Ό Θεός, δ Θεός ήμών, δ τοΐς χερουβίμ 
αθεώρητος καί τοΐς σεραφίμ άκατάγνωστος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, 
ενδυσόν με, τόν ανάξιον δοϋλόν σου τήν Ιερατικήν ταύτην στολήν.Φώ· 

τισόν μου τά τής διανοίας όμματα εις τό Ινοπτρίζεσθαί με τής 
χάριτός σου τήν λαμπηδόνα. "Αγιε Κύριε τήν θυσίαν μου ώς 
θυμίαμα άμωμον καί δλοκαύτωμα θειον πρόσδεξαι και παράσχου μοι τόν 
γλυκασμόν τής σής ωραιότητας» \ ήτις Εξηγεί καί τήν παρουσίαν τών 
δύο χερουβείμ είς τά άκρα τής παραστάσεως. *Αλλά καί τά εκ τοϋ 44ου 
ψαλμοϋ « λεγόμενα υπό τοϋ λειτουργοϋντος Ιν τφ παρατίθεσθαι τό Επιγο- 

νάτιον ρήματα »* Ερμηνεύουν δμοίως τήν παράστασιν: « Περίζωσαι τήν Ρομ¬ 

φαίαν σου Επί τόν μηρόν σου, δυνατέ, τη ώραιότητι σου καί τφ 
κάλλει σου κ.λ.π·». Κατά τήν Μεταμόρφωσιν «ελαμψε τό πρόσωπον 
τοϋ Ίησσϋ ώς δ ήλιος, τά δέ ΐμάτια αύτοϋ εγένοντο λευκά ώς τό φως» 

(Ματθ. ιζ', 2-3). 

Ή Μεταμόρφωσις άποδίδεται ένταϋθα κατά τά συνήθη βυζαντινά πρό· 

τήν μονήν. Ωσαύτως ευχαριστώ και τόν νΟν ηγούμενον ώς καί τόν θησαυροφύλακα 
Ιερομόναχον Βαρθολομαίον Στράταν. 

1. Παν. Ν. Τρεμπέλα, Αί τρεις λειτουργία;, "Αθήναι 1935, σελ. 228. 

2. Συμεών Θεσσαλονίκης, Μίχηο, ΡΟ, τόμ. 165, ατ. 260. 
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τυπα: Τά τρία πρόσωπα — δ Ιησούς μετά των προφητών — επί των τριών 
κορυφών τον Θαβώρ, και οί τρεις κατά γης πρηνείς Απόστολοι. Ό Χριστός 
ένδεδυμένος τά λευκά αυτού ίμάτια παρίσταται εντός φωτεινής ελλειψοει¬ 

δούς δόξης. Ό Πέτρος, άριστερρ ατενίζει έκθαμβος τον Ίησοϋν, ενφ οί δύο 
άλλοι απόστολοι καλύπτουν διά τών χειρών των τούς δφθαλμούς δηλουντες 
ούτω δτι «εφοβήθησαν σφόδρα». Ή διάταξις τών μορφών άκολουθεΐ 
κυρίως τήν κατά Λουκάν άφήγησιν, ήτις άναγινώσκεται κατά τον δρθρον 
τής Ιορτής *. 

ΈπΙ του αμφίου τής “Ύδρας, ώς καί §πί άλλων έπιγονατίων αποδίδε¬ 

ται ό άπλούστερος τύπος τής εΐκονογραφικής συνθέσεως τής Μεταμορφώ¬ 

σεως*, ενφ άλλα είδη αμφίων ώς δ σάχκος του Βατικανού9 ή ή νϋν τό 
πρώτον έκδιδομένη Ωραία. Πύλη τής μονής Ζάβορδας (πίν. Ι') φέρουν 
τον σύνθετον τύπον τής εΐκόνος μέ τάς δύο προσθέτους σκηνάς τού Ιησού 
όδήγοΰντος τούς τρεις αποστόλους είς τό δρος καί άπάγοντος αυτούς. 

Εΐκονογραφικώς, τό υπό έξέτασιν Ιπιγονάτιον δέον νά συσχετισθή 
προς Ιιερα δύο, εν χή μονή τού Σινα άποκείμενα (πίν. ΙΑ' καί ΙΒ' 1), 

ενθά ή διάταξις τής συνθέσεως ώς και τό διακοσμητικόν θέμα τού πλαισίου 
μέ τόν άνθικόν πλοχμόν δυτικής έμνεύσεως, εμφανίζονται συγγενή πρός τά 
ανάλογα στοιχεία τού άμφιου τής “Ύδρας. Πιστόν άλλ* άτεχνον άντίγραφον 
τού κεντήματος τής Εύσεβίας, αποτελεί τό έν τή μονή τού Βαοΐεονο, έν 
Βουλγαρίρ, Ιπιγονάτιον τής κεντηχρίας Σουλτάνας (πίν. ΙΒ' 2). 

Μεγαλυτέραν ομοιότητα, ώς είναι φυσικόν, παρουσιάζει τό άμφιον 

πρός τό επιγονάτιον τού *Εθνικοϋ Μουσείου τής Σόφιας, μεταγενέστερον 
έργϋν τής αύτής κεντήτριας. Άλλ* είς τό Ιπιγονάτιον τής Σόφιας, ή δυτική 
έπίδρασις Αποβαίνει πλέον Ικδηλος. Ή λεπτολόγος συμμετρία τών μορφών, 

τά αλλεπάλληλα γεωμετρικά σχήματα, συντελουντα είς τήν Ιντύπωσιν τής 
τελείας Ισορροπίας, τείνουν νά προσδώσουν είς τό άμφιον διακοσμητικόν 
χαρακτήρα. Τό εΙκονογραφικόν θέμα υποχωρεί προ τού πλουσίου άνθοςρά- 

ρου βλαστού, δστις εκ τής παρυφής άπλούται είς τάς κορυφάς τού Ισωτερι- 
κοϋ τετραγώνου εναλλασσόμενος μέ τμήματα τής έπιγραφής, ή όποία, ώς 

1. Διά τήν εικονογραφίαν τής Μεταμορφώσεως βλ. Ο. ΜΠΙεΙ, ΚσσΙιεΓΟΙιεε 
βατ ί'ίοοποβΓαρΙιΐβ άε 1”Εναη£ΐ1ε, Ρατίε 1916, οελ. 216-231. I,. Η 011 ε τ, Βίε 
νετίτΐ^ταηκ Ιεεα, ΚτεΐΙ)ΐΐΓ8 1937. Η. Κΐεββηίβΐά, 103115 ΙταηδΙι^ατέ, ΐΤρε&Ια 
1947. 

2. Έπιγονάτια μέ παράστασιν Μεταμορφώσεως, βλ. έν Ο. Ο. ,Ιαοορί, Οϊ- 

χηεϋ άεΐ ηοαιηο, άεΐΐα ρίΙΙιίΓα 6 άεΐΐα ΙΟΓετιϋσα ηεΐ Ιοεοτο άεΐ ΜοηαΒίοΌ άΐ 
Ραίωο, ΟΙατα Κΐιοάοδ, τόμ. VI * VII, σελ. 711, είκ. 74, καί Ο. ΜίΠεΙ, Ανβο 
Ια οο11α1>θΓ3ΐΐοη άε Ηέΐεηε άεε Υΐοαεεε, Βι-οάεπβδ Γείίβΐβυβεδ άβ 3ίγΙε 
ϋγζαηϋη, Ραπβ 1939 καί 1947, σελ. 66, πίν. ΟΧΧΧίν. 

3. Ο. ΜίΠεΙ, Ινί' άνωτ., οελ. 68, πίν. ΟΧΧΧνίΙ. 
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και είς τά κατωτέρω άμφια τής Χάλκης καί τής Πάτμου, άποβαίνβι οϋτω 
οργανικόν στοιχεΐον τής διακοσμήσεως. 

'Ως προς τό σχέδιον, παρά τήν άναζήτησιν κομψότητας καί χάριτος, 

ή έκφρασις των μορφών Ενθυμίζει τήν ίερατικότητα των βυζαντινών προ¬ 

σώπων. Τά άριστα υλικά και ή Επιδεξιότης ώς προς τήν εκτέλεσιν μέ τήν 
λεπτοτάτην βελονιάν είς τό Ελαφρώς άνάγλυφον κέντημα συντελούν εϊς τήν 
Εντύπωσιν του πλούτου, τήν όποιαν προκαλεΐ τό άμφιον. Μικροί μαργα- 

ρΐται κοσμούν τούς φωτοστέφανους των άγιων καί τάς καρδίας των άνθέων, 
τά όποια Εχουν Εκτελεσθή μέ τιρτιρί και ροκοκό. Τά πρόσωπα άποδίδονται 
κατά τον ζωγραφικόν τρόπον. 

Ό κτητωρ τοϋ αμφίου Καλλίνικος μαρτυρειται ώς μητροπολίτης *Αγ- 

χιάλου μεταξύ των Ετών 1713- 1732, Εκλεγείς άπό ΐερομονάχου εϊς μητρο¬ 

πολίτην Επί Κυρίλλου τού Δ' \ 

2. Ζεύγος έπιμανικίων Καλλινίκου *Αγχιάλου. (οα. 

17 23) (πίν. Ζ'). "Υφασμα ερυθρόν μεταξωτόν κεντημένον διά λεπτο- 

τάτου χρυσοϋ καί άργυροΰ σύρματος ώς καί δι* εγχρώμου εκλεκτής μετάξης 
είς τάς παραστάσεις. Διαστάσεις: 0,235 X 0,17. 

Τό κέντρσν έκαστου Επιμανικίου καταλαμβάνει μία των παραστά¬ 

σεων: Ή Πλάσις τοϋ Άδάμ και ό Ευαγγελισμός Ιντός Ελλει¬ 

ψοειδούς άνθικοΰ πλαισίου. ΕΙς τάς τέσσαρας γωνίας τοϋ άμφίου έτοποθε* 

τήθησαν τέσσαρες προφήται εξ εκείνων οΐτινες αναγγέλλουν τήν παράστα- 

σιν του κέντρου είς τήν οποίαν χρησιμεύουν καί ώς μάρτυρες. Αϊ μορφαί 
των τυλίσσονται είς τάς καμπύλας άνθσφόρον κλάδου, ό όποιος άναπηδρ Εκ 
τής βάσεως τοϋ άμφίου. ΕΙς τήν κάτω παρυφήν Εκάστου Επιμανικίου, ή 
Επιγραφή: 

Αριστερόν (Πλάσις *Αδάμ): ΚΤΗΜΑ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ. 

Δεξιόν (Ευαγγελισμός): ΠΟΝΟΟ ΕΥΟΕΒΙΑΟ. 

1. Ή Άγχίαλος άναφέρεται είς τόν Συνέκδημον τοΟ Τεροκλέους ώς μία έκ 
τών εξ διοικήσεων τής Επαρχίας ΑΙμιμόντου. Ένωθεΐαα κατά τόν 10°ν αΙώνα μετά 
τής άρχιεπισκοπής Μεσημβρίας Επανεϋρε, μετά τόν προβιβασμόν τής τελευταίας «Ις 
μητρόπολιν (τέλος Ι2»ν αϊ. ), τόν τίτλον της ώς αρχιεπισκοπής.Άργότερον προήχθη 
είς μητρόπολιν καταλαβοΰσα άρχικώς τόν 63ον έν τή τάξει θρόνον, εν συνεχείφ τόν 
47ον καί τελευταίως τόν 38°ν. *0 μητροπολίτης Εφημίζετο · ύπέρτιμος και εξαρχος 
Μαύρης θαλάσσης». Κατά τό Βουλγαρικόν Σχίσμα αύτη δέν περιελήφθη είς τήν 
δημιουργηθεΐσαν βουλγαρικήν Εξαρχίαν. Βλ. Γερμανού Σάρδεων, * Επισκοπικοί 
κατάλογοι των Επαρχιών τής Β. Θράκης καί Εν γένει τής Βουλγαρίας άπό τής 'Αλώ- 

σεως καί Εξής, Θρακιχά, τόμ. Η'( 1937 ), σελ. 122, *Α5. *Α δα μαντ ιά δ ο ο, 
Κατάλογος Επισκόπων και μητροπολιτών Άγχιάλου, θρακιχά, τόμ. θ' (1938), σελ. 
171. Μ. Στα μο ύλη, Ή τάξιζ τών θρακιχών Επαρχιών είς τά Συντάγματα, Θρα- 
κιχά, τόμ. ΙΔ' ( 1940), σελ. 68 κΕξ. 
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{·' Αί δύο σκηναί τής Πλάσεως τού *Αδάμ καί του Εΰαγγελισμού απαν¬ 

τούν είς επιμανίκια ώς συνδεόμενοι μέ τόν συμβολισμόν του άμφιου. Κατά 
τόν Συμεών Θεσσαλονίκης τα Ιπιμανίκια «δηλούν το παντουργόν του 
Θεού»1 2 3 * * * *, §ξ οΰ χαί αϊ εύχαί τάς οποίας αναγγέλλει ο ίερεύς Ινδυόμενος 
αυτά: « Αϊ χεΐρές σου επσίησάν με και έπλασαν με» (διά τό αριστερόν), 

«Ή δεξιά σου, Κύριε, δεδσξασται εν ϊσχύϊ, ή δεξιά σου χειρ έθραυσεν εχ¬ 

θρούς και τφ πλήθει τής δόξης σου συνέτριψας τούς ύπεναντίους » (διά τό 
δεξιόν)8. Διά τοϋ Ευαγγελισμού Ιπήλθεν ή λυτρωσις καί συνετρίβη ό εχθρός. 
Ή είχονογραφία ακολουθεί τόν βυζαντινόν τύπον ώς καθωρίσθη ούτος 

άργότερον διά τής Ερμηνείας των Ζωγράφων. Αί μορφαί, βαρειαι, διατη¬ 

ρούν τήν Ιερατικήν αυστηρότητα, ένφ ό πλούτος τού άνθικοΰ διακόσμου 
όφείλεταί είς δυτικά πρότυπα. 

Έπανευρίσκομεν την αυτήν είκονογραφικήν διάταξιν ώς χαί τό κεκα* 

λ*υμμένον δι* έλιχοειδοΰς βλαστού βάθος είς ζεύγος έπιμανικίων τής Μονής 
γοΰ Σινά, ένθα όμως ή κεντρική παράστασις συμπιέζεται ίνα δκτώ προφή- 

ται, αντί των τεσσάρων, καταλάβουν τόν πέριξ χώρον· Είς τήν Μονήν τού 
Σινά άπόκειται καί έτερον ζεύγος μέ παραπλήσιον είκονογραφικήν παρά- 

στασιν: Πλάσις τού Άδάμ καί Πλάσις τής Εΰας εν μέσφ τεσσάρων προ¬ 

φητών· Ενταύθα όμως καί τό άνθικόν πλέγμα τό καλύπτον τό βάθος τού 
άμφιου διαφέρει τού ίδικού μας < πίν. ΙΔ' 1*2). 

Χαρακτηριστικήν δμοιότητα, ώς πρός τε τόν άνθικόν διάκοσμον καί 
τήν τεχνικήν, παρουσιάζουν τά επιμάνικα τού Καλλινίκου πρός τά φυλασσό¬ 

μενα έντφ Σκευοφυλάκιο» τής έν Πάτμφ μονής Ίωάννου τού Θεολόγου, 
έπιμάνιχα τού Μισαήλ Διδυμοτείχου (1727 * 1739 )■*, τά όποια μετά βεβαιό- 

τητος δύνανται νά αποδοθούν είς τήν αυτήν κεντήτριαν ή τό αυτό εργα- 

στήριον (πίν. ΓΓ' 2). Έξ. άλλου πανομοιότυπον τού αμφίου τής "Υδρας 

1. Μ ί £ η 6, ΡΘ, τόμ. 155, 713. 

2. Τρεμπέλα, ενθ' άνωτ., σελ. 2,231. 

3. Έδημοσιεόθησαν υπό τού Ο.^αοορΐ, ένθ* άνωτ., σελ. 713, είκ. 91. Ή 
επιγραφή των αμφίων Ιδημοσιεύθη υπό Σ. Α. Παπαδοποΰλου, Επιγραφές Ιε- 

ράς μονής Ίωάννου Θεολόγου Πάτμου, Άθήναι 1966, άρ. 57. Β0 Μισαήλ Πετλα¬ 

δής ή Πετλαδας. άναφέρεται ώς Διδυμοτείχου μεταξύ των έτών 1727- 1739: βλ. 

Φιλαρέτου Βαφβίδου, Κατάλογος επισκόπων καί μητροπολιτών τής πόλεως 
χαί επαρχίας Διδυμοτείχου, Γρηγόριος Παλαμάς, τόμ. Ζ' (1923), τεύχος 90, σελ. 
200 καί Γερμανού Σάρδβοον, Επισκοπικοί κατάλογοι των έπαρχιων τής Άνατ. 

και Δυτ. Θράκης, Θρακιχά, τόμ. (1935), σελ. 70 κέξ. Πάτμιος τήν καταγωγήν 
ό Μισαήλ άπέθανεν έν τή μονή τοΰ θεολόγου, τφ 1746, ουμφώνα»ς πρός ένθύμησιν 
άναγραφομένην είς βραβεΐον τής μονής τού 18°ν αί. : βλ. Δ η μ. Καλλιμάχον, 

Πατμιακής βιβλιοθήκης συμπλήρωμα, Εκκλησιαστικός Φάρος, ΙΑ', 1913, οελ. 535. 

£1ς τήν μονήν τού Θεολόγου κατέλιπεν ό Μισαήλ πολλά αφιερώματα ώς καί τά 
άμφια αυτού. 
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εμφανίζεται ζεύγος επιμανικίων τοϋ Πατριαρχικού Θησαυροφυλακίου τής 
Κωνσταντινουπόλεως ( πίν. ΙΓ'). Τούτο φέρει τήν ΰπογραφήν τής κεντή¬ 

τριας, μοναχής Άγάθης καί τήν χρονολογίαν 1730. Τό εϊκονογραφι- 

κόν θέμα, ή διάταξις τής συνθέσεως, ή άκριβής δμοιότης του διακοσμηα- 

χοΰ βλαστού του βάθους ώς κάΐ του άνθικοΰ θέματος του πλαισίου μαρτυ¬ 

ρούν κοινόν πρότυπον» ενφ άφ* ετέρου ή τεχνική μέ τήν έξεζητημένην λεπτήν 
βελονιάν, τήν χρήσιν πλουσίων υλικών και λίθων, τήν άπόδοσιν ώρισμένων 
λεπτομερειών διά τών αυτών μετάξινων χρωματικών διαβαθμίσεων, έπιβε- 

βαιοι τήν προέλευσιν άμφοτέρων τών αμφίων έκ τοϋ αυτού εργαστηρίου. 

Τά έπιμάνικα τής "Υδρας δύνανται να χρονολογηθούν περί τό 1723 

έτος ώς άποτελούντα σύνολον μετά του άνωτέρω δπ* άρ, 1 έπιγονατίου του 
αύτοϋ κτήτορος. 

Πατριαρχικόν ΘηααυςιοφυΧάκιον Κωνοζανχινουηόλεως· 

3. Έπιγονάτιον Μ. Παναγίας Καμαριωτίσσης Χάλ¬ 

κης (17 30) (πίν. Η' 1). Προέρχεται εκ τής Ιν νήσφ Χάλκη διαλελυμέ* 

νης μονής τής Καμαριωτίσσης1. Κεντημένον δι* άργυροϋ σύρματος καί άργυ- 

ρονήματος επί ερυθρού μεταξωτού. Πούλιες κοσμούν τό βάθος και Ιίγχρω* 

μοι λίθοι τό κέντημα. Διατήρησις άρίστη. Διαστάσεις: 0,275 X 0,275. Διά¬ 

μετρος κύκλου: 0,27. Ελλείπουν οί θύσανοι. 
Κατά τον διαγώνιον άξονα τού αμφίου, εντός κύκλου, είχονίζεται Σε¬ 

ραφείμ. Γύρωθεν δ κύκλος περιβάλλεται υπό διαχοσμητικοϋ άνθικοϋ πλέ¬ 

γματος σχηματίζοντος εις τάς κορυφάς τού άμφιου σταυρούς. Τήν περιφέ¬ 

ρειαν τού κύκλου τονίζει στενή ζώνη εντός τής οποίας άναγινώσχεται ή εξής 
καλλιγραφημένη μεγαλογράμματος Ιπιγραφή είς δωδεκασυλλάβους: . 

Ί* ΤΟΔΕ ΤΟ ΛΩΡΟΝ Μ (ΗΤ) ΡΙ ΤΗ ΘΕΟΥ ΛΟΓΟΥ 

ΤΗ ΕΝ ΤΗ ΜΟΝΗ ΙΕΡΑ (Ο) ΝΗΟΟΥ ΧΑΛΚΗΟ 

ΠΡΟΟΦΕΡΕΤΑ1 ΝΥΝ ΕΥΛΑΒΩΟ ΕΙΡΓΑΟΜΕΝΟΝ 

ΥΠ* ΕΥΟΕΒΕΙΑΟ ΕΥΟΕΒΕΙ ΔΙΑΘΕΟΕΙ 

ΕΙΟ ΜΝΗΜΟΟΥΝΟΝ. 

. "Εξωθεν τού κύκλου, εις τον κάμπον ένθα άναπτύσσεται δ διακοσμη- 

τικός πλοχμός, κάτωθεν τοϋ άγγέλου, άριστερφ, ή χρονολογία: 

ΑΨΛω 

1. Ή Μονή τής Καμαριωτίσσης διελύθη τφ 1942, καταληφθέντοον τών κτηρίων 
αύτής ύπό τής Τουρκική; Ναυτικής Σχολής Πολέμου. Περί της μονής βλ. Β. 
Κουτλουμουσιανοϋ, Υπόμνημα τής κατά Χάλκην Μονής τής Θεοτόκου,. Κων¬ 

σταντινούπολή 1846. 
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Ή παρουσία των χερουβείμ καί σεραφείμ είναι ήδη γνωστή έπι των 
υφαντών αμφίων του σολομωνείου ναού ("Εξοδος 26,1 καί 36,8, 35). Απο¬ 

τελούν αυτά τούς φύλακας καί προστάτας τού εκκλησιάσματος καί τά 
ορατά σύμβολα τής παρουσίας τού Θεού, τό δέ έ'ργον των έγκειται εις τδ νά 
δοξάζουν τον Θεόν λειτουργικώς (Ήσαΐας, 6,3). Ε!ς τήν χριστιανικήν λει¬ 

τουργίαν, ή οποία άποτελει τήν επίγειον άναπαράστασιν τής ουρανίου λει¬ 

τουργίας1 2 3, ή κοινότης των πιστών, διά των χερουβικών ρσμάτων τά όποια 
ακούονται δι* όλης τής τελετουργίας, καλείται υπό τού λειτουργού νά προ- 

σφέρη τήν άναίμακτον θυσίαν, ήνωμένη μετά των ουρανίων δυνάμεων: 

«ποίησον συν τή εΐσόδφ ήμών, είσοδον άγιων αγγέλων γενέ- 

σθαι, συλλεΐτουργούντων ήμΐν και συνδοξολογούντων τήν σήν 
αγαθότητα. Ό Θεός ό άγιος, ό τρισαγίφ φωνή υπό των σεραφείμ άνυ- 

μνούμενος καί υπό των χερουβείμ δοξολογούμενος » * Τήν συμμετοχήν αυτήν 
των άοράτων δυνάμεων εις τήν λειτουργίαν δέν παύουν νά Ιπικαλούνται οί 
πατέρες τής Εκκλησίας: «έκφερομένης τής θυσίας καί τού Χριστού τεθυ- 
μένον καί τού προβάτου τού δεσποτικοΰ, όταν άκοΰσης: Δεηθώμεν πάντες 
κοινή, όταν ΐδ^ς άνελκόμενα τά άμφίθυρα, τότε νόμισον διαστέλλεσθαι τον 
ούρανόν άνωθεν καί κατιέναι τούς άγγέλους. "Ωσπερ τοίνυν των 
αμύητων ούδένα χρή παρεΐναι, ούτως ουδέ των μεμυημένων καί Ρυπα¬ 

ρών»9· « Προσερχόμενοι μή ώς έξ ανθρώπων νομίσητε μεταλαμβάνειν τού 
θείου σώματος, άλλ* ώς Iξ αυτών των σεραφείμ τή λαβίδι τού 
πυρός, ήνπερ Ήσαΐας είδε, τού θείου σώματος μεταλαμβάνειν νομί¬ 

ζετε»4 5. «Μνημονεύομεν.πάσης τής κτίσεως λογικής τε καί άλόγου, όρατής 
και άοράτου*·.. των χερουβείμ των πολυπροσώπων.... καί των σε¬ 
ραφείμ, δ εν πνεύματι άγίφ έθεάσατο Ήσαΐας, παρεστηκότα κύκλφ τού 
θρόνου τού Θεού. Διά τούτο νάρ τήν παραδοθεΐσαν ήμΐν έκ 
των σ ε ρ α φ ε ί μ θεολογίαν ταύτην λέγομεν, όπως κοίνωνοί τής ύμνφ- 
δίας ταΐς ύπερκοσμίοις γενώμεθα στρατιαΐς »9. 

Οί χελούντες τήν ευχαριστιακήν θυσίαν, Ιερείς καί διάκονοι, άναπαρι- 
στοΰν, ΙπΙ τής γης, τάς περί τό ουράνιον θυσιαστήριον τής δπτασίας τής 

1. Παν. Ν. Τρεμπέλα, Λειτουργική, έκδοσις «Φοιτητικού ΘεολογιχοΟ Συν¬ 

δέσμου », * Αθήνα ι 1962, σβλ. 14-15. Τού αυτού, Δογματική, Άθήναι 1959, σελ. 

405 κέξ. Βλ. καί Κεντιό Βίδΐΐςιιε 1902, σελ. 527 κέξ., 1926, οελ. 328 κέξ., 481 

κέξ. ώς καί ]. Παπί ό Ιο α, Τίέο1ο£ϊε άιι ίυάβο · Οΐιπεϋαηϊειηε, Τοιιγπηι 1967, 

σελ. 167 κέξ. 

2. Παν. Ν. Τρεμπέλα, Τρεις λειτουργίαι, σελ. 37, 43, 105 κλπ. 

3. ΜΪ£ηο, ΡΟ, τόμ. 62, στ. 29. 

4. Μ ϊ ε α ο, ΡΟ, τόμ. 49, στ. 345. 

5. Μίεηο, ΡΟ, τόμ. 33, στ. 1113. 
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Άποκαλΰψεως άγγελικάς δυνάμεις1 2 3· Οδτω ή συχνή παρουσία των χερουβείμ 
και σεραφείμ §πί των Ιερατικών αμφίων (πίν. Ι*Γ' 1)* διαφόρως δΰναταί 
νά έρμηνευθή, μάλλον δμως όφείλομεν νά συσχετίσωμεν ταΰτην προς τον 
συμβολισμόν τής ρομφαίας, δ οποίος αποδίδεται εις τό άμφιον8 Ιν συνδυα- 

σμφ κα) μέ δσα λέγονται είς τήν Γένεσίν (Γ' 24): « καί έταξε τά χερουβείμ 
καί τήν φλογίνην ρομφαίαν τήν στρεφομένην φυλάσσειν τήν δδόν; του ξυλου 
τής ζωής». 

*Ως προς τήν είκονογραφικήν σύνθεσιν ή κυκλική ζώνη μέ τήν Ιπιγρα- 

φήν, ή οποία περιβάλλει τήν κεντρικήν παράστασιν, δύναται νά παραβληθή 
προς δμοιον διακοσμητικόν στοιχεϊον Ιπιγονατίου του Μουσείου Μπένάκη, 

του έτους 1696, φέροντος τήν υπογραφήν τής Δεσποινέτά;4. ΕΙς τό άμφιον 
δμως τής Χάλκης επικρατεί κοσμική τις διάθεσις, ή οποία τείνει νά περιο- 

ρίση τήν παράστασιν διά νά ελευθερώση πλείονα χώρον χάριν του περιβάλ¬ 

λοντος αυτήν πλουσίου άνθικοΰ κοσμήματος. Τήν διάθεσιν αυτήν μαρτυρεί 
καί ή άντικατάστασις τής λειτουργικής επιγραφής του κεντήματος τής Δε- 
σποινέτας ΰπό αναθηματικής τοιαΰτης επί του έργοχείρου τής Εΰαεβίας. 
Δυτική έπίδρασις παρατηρεΐται τόσον είς τό άνθικόν πλέγμα· τό οποίον 
Ιπεκτείνεται καί είς αυτάς τάς κεραίας των σταυρών, δσον και είς τήν μορ¬ 

φήν του αγγέλου. Εύρισκόμεθα μακράν τής αΰστηρότητος τής βυζαντινής 
^χνης. 

*1ΐερά Μονή Ίωάννου τοϋ θεολόγον έν Πάχμφ. 

4. Έπιγονάτιον Γερασίμου Θηβών (1734) (πίν. Η' 2). 

Κεντημενόν Ιπί Ιρυθροΰ μεταξωτού διά χρυσοΰ σύρματος, άργυρονήματος, 

ροκοκό καί Ικλεκτής λεπτής μετάξης. Τό κέντημα κοσμείται διά πλήθους 
μιαρών μαργαριτών. Διαστάσεις: 0,32 X 0,31. Έκ των τριών άκρων κρέ¬ 

μονται τρεις θύσανοι. 
Κατά τόν διαγώνιον άξονα του άμφίου, Ιντός κΰκλου εγγεγραμμένου 

είς τετράγωνον, είκονίζεται ή *Αγία Τριάς (Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΟ) περί- 
βαλλομένη ε!ς τάς τέσσαρας κορυφάς του περιγεγραμμένου τετραγώνου ΰπό 

1. « ΟΙ τά χερουβείμ μνστικώς είκονίζοντες... ». (1 α ν. Ν. Τρεμπελά, ΤρεΙς 
λειτουργίαι, σβλ 71. 

2. Πρβλ. Μ. 2. Θεοχάρη, * Ανέκδοτα άμφιο τής Μονής Φανερωμένης Σαλα¬ 

μίνας, Θεολογία, τόμ. ΚΖ' (1956), σελ. 333, πίν. Δ'. 
3. «Όταν κατά τοΰ θανάτου νίκην καί την άφθαρσίαν τής ήμετέρας «ρύσεως 

και τό μέγα τής τοϋ Θεσΰ Ισχύος καί τής τοϋ πονηρού τυραννίδος έμφαίνε», διό καί 
σχήμα ρομφαίας Ιχβι καί έκ τής σσψόας έκκρέμαται > Μ Χ£Π 6, ΡΟ, τόμ. 155, 713. 
Βλ. καί Ανωτέρω, σελ. 229 καί ΰποσημ. 2. 

4. Ε. Β έ η - X α τ ζ η δ ά κη, ένθ* άνωτ., άρ. 41, πίν. ΙΖ'. 1 
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των τεσσάρων συμβόλων ιών Ευαγγελιστών. Γυρωθεν, εόρύ πλαίσιον μέ 
ένανθον βλαστόν. Εις το εσωτερικόν του τετραγώνου, διατρέχον τάς τέσσα* 

ρας πλευράς αΰτοΰ, αναγράφεται τό ακόλουθον μεγαλογράμματον τετράστι¬ 

χον, είς δωδεκασυλλάβους1 2 3: 

ΜΟΡΦΗΝ ΤΡΙΑΔΟΟ ΤΗΟ ΟΕΒΑΟΜΙΑΟ ΦΕΡΩ 

ΚΟΟΜΩ ΔΕ ΓΟΝΥ ΔΕΟΠΟΤΟΥ ΙΕΡΑΡΧΟΥ 

ΘΗΒΩΝ Μ ΗΤΡΟΠΟΛΕ ΩΟ ΚΥΡ ΓΕΡΑΟΙΜΟΥ 

ΤΟΥ ΠΙΟΤΟΥ ΛΑΤΡΟΥ ΘΕΟΥ ΤΡΙΟΥΠΟΟΤΑΤΟΥ: ,ΑΨΛΔ' 

ΕΙς τα δυο άκρα του τρίτου στίχου, σημειοΰται, κατ* αντίστροφον 
φοράν, τό όνομα της κεντήτριας: 

ΠΟΝΟΟ — ΕΥΟΕΒΙΑΟ 

Ή *Αγία Τριάς παρίσταται ενταύθα ούχί κατά τόν συνήθη είς τήν 
βυζαντινήν εικονογραφίαν συμβολικόν τύπον τής φιλοξενίας του Αβραάμ 8, 
άλλα διά τής προσωποποιήσεως του Πατρόςκαι του Υιού. Δεξι§ 6 Πατήρ και 
αριστερή δ Υιός είκονίζεται καθήμενοΐ επί ανακλίντρων καί στηρίζοντες τήν 
μίαν των χειρών επί τής γηίνης σφαίρας. Ό μεν Πατήρ διά τής άριστεράς 
ευλογεί, ενφ δ Υίάς διά τής δεξιάς κρατεί τό Εΰαγγέλιον. Υπέρ τάς κεφά¬ 

λας των καί εν τφ μέσφ ιπταται τό άγιον Πνεύμα &ς λευκή περιστερά φέ- 

ρουσα φωτοστέφανον. 
Ή παράστασις αυτή τής * Αγίας Τριάδος επεκράτησε κατά τους χρόνους 

τής Τουρκοκρατίας παραλλήλως προς εκείνην, ή δποία παριστφ τόν Παλαιόν 
των Ήμερων καθήμενον καί φέροντα επί των γονάτων του τόν Υϊόν μέ τήν 
περιστεράν. Ή διάδοσις του εΐκονογραφικοΰ αυτοΰ τόπου, δ όποιος ήδη 
τόν Ι8ον αΙώνα χαρακτηρίζεται ώς « ξένος καί Απαράδεκτος τή άποστολική 
καί καθολική έκκλησίφ » 8 δφείλεται εις τους Κρήτας ζωγράφους φορητών 
εΙκόνων, διό καί κατ* εξοχήν είς φορητάς εΙκόνας δ τόπος οότος άπαντφ4 *. 

Τήν διάταξιν τής συνθέσεως μέ τόν εγγεγραμμένον Ιντός του τετραγώ- 

1. "Η έπιγραφή αΰιη ώς καί ή του κατωτέρω ΰπΒ άρ. 5 άμφιου έδημοσιεύθησαν 
υπό Σ. Α. Παπαδοπουλου, ένθ" άνωτ. άρ. 66, 67 μέ έλαφράς ανακρίβειας ώς 
πρός τήν τοποθέτησίν των: ή χρονολογία του έπιγονατίου τοδ Γερασίμου Θηβών 
ευρηται δλη πλησίον τοΰ συμβόλου τοΰ άετοΰ καί ούχί άνά εν γράμμα πλησίον 
Ικάοτου συμβόλου* τήν τελευταίαν αύτήν διάταξιν έχει ή χρονολογία τοΰ Ιπιγονα- 

τίου τοΰ πατριάρχου Νεοφύτου : βλ. εΙκόνας. 

2. Πρβλ. έπιμανίκιον τής Μονής Ίβήρων τοΰ έτους 1586; Ο. ΜΐΠοΙ, Βγο- 

άεπεε., πίν. ΟΧΧνί, I. Διά τήν είκονογραφίαν τής "Αγ. Τριάδος βλ. Η. Οει·- 

δΙίη£ετ, £ν ΡεδΙδοΙίΓΐίΙ \ν. 5&δ - ΖαΙοζίβδΙεΥ, Οταζ 1956, σελ. 79-85 ένθα καί 
βιβλιογραφία. 

3. Κ. Σάθα, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τόμ. Γ', Βενετία 1817, σελ. 317. 

4. Βλ. όμοίαν παράστασιν τής "Αγίας Τριάδος έπί κεντητής είχόνος τοΰ Μου¬ 

σείου Μπενάκη: Ε. Β έ η - X α τ ζ η δ ά κ η, ενθ’ άνωτ., άρ. 48, πίν. ΚΑ\ 
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νου χόχλον καί τόν όλονέν πυχνουμενον άνθικόν διάκοσμον θά εδρωμεν είς 
πάντα τά γνωστά έπιγονάτια τής Εΰσεβίας» πλήν του παλαιοτέρου, τής 
"Υδρας. Καί Ινταυθα τό άφθονον φυτικόν χάσμημα, δυτικής εμπνεΰσεως, 
κυριαρχεί. ΈπΙ του πολυτελούς υφάσματος 6 πλούτος του λεπτού πολυτίμου 
σύρματος, ή λάμψις των μετάξινων νημάτων και του πλήθους των μικρών 
άπαστραπτόντων λίθων, συνδυάζονται μετ* εξαίρετου δεξιοτεχνίας. Μικραι 
πυκναί βελονιαί είργασμέναι μέ πολλήν εμπειρίαν δίδουν διά τά πρόσωπα 
ιήν Ιντΰπωσιν ζωγραφικής. 

Ό Γεράσιμος Θηβών δέν μαρτυρεΐταί άλλοθεν1 2 3. ΕΙς αΰτόν ανήκει 
πιθανώς καί ποιμαντορική ράβδος άποκειμένη είςτήν αυτήν μονήν1. 

5. Έπιγονάτιον πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως 
Νεοφύτου του Τ' (1735) (πίν. Θ'). Όμοίάζεί προς τό προηγούμε¬ 

νου μέ Ιλαφράς παραλλαγάς ώς προς τδν πεπλατυσμένον κύκλον εντός του 
όποίου έγγράφεται ή παράστασις καί τό Ιλαφρώς πλουσιώτερον άνθικόν κό¬ 

σμημα. Καί είς τά δυο άμφια, ό αυτός πλούτος υλικών καί ή αυτή άρτιό- 

της είς τήν τεχνικήν. Διαστάσεις: 0,302X0,302. Διάμετρος έσωτεριχόΰ 
χόχλου 0,165. Ελλείπουν ο! θύσανοι. Ή επιγραφή είς τήν αότήν θέσιν 
άλλ* άπλουστέρα τής του προηγουμένου αμφίου εχει ώς έξης: 

ΚΤΗΜΑ — ΝΕΟΦΥΤΟΥ 

ΠΟΙΜΕΝΟΟ — ΒΥΖΑΝΤΙΔΟΟ 

Α.Ψ.Λ.Ε. — ΧΕΙΡ ΕΥΟΕΒΙΑΟ 

Ό πλουσίως κεκοσμημένος διά φόλλων καί άνθέων βλαστό; άπαντφδμοιος 
καί είς ζεύγος έπιμανικίων τής αΰτής μονής τής Πάτμου (πίν. ΙΕ'), εκφυό¬ 

μενος όμως Ικεΐ εκ γάστρας καί σχηματίζων τό γνωστόν φοειδές πλαίσιον, 

τό περιβάλλον έκάστην τών μορφών του Ευαγγελισμού*. Πλήν τής δμοιό- 

τυτος του διακόσμου, τά δυο άμφια δυνανται νά συγκριθοΰν καί ώς προς 
τήν χρήσιν τών αυτών Ικλεκτών ύλικών ώς καί τήν Ιξεζητημένην καί λεπτο¬ 

λόγον έκτέλεσιν, ώστε ή άπόδοσις καί ιών έπιμανικίων είς τήν αΰτήν κεν¬ 

τήτριαν φαίνεται λίαν πιθανή. 

Ό πατριάρχης Νεόφυτος ό Τ' έπατριάρχησεν τό πρώτον μεταξύ των 
Ιτών 1734-1740. Έπανήλθεν είς τόν θρόνον τρία έτη άργότερον άλλα μετά 

1. Γ. I. Κονιδάρη, ΑΙ Μητροπόλεις καί * Αρχιεπίσκοποί, Αθήνα» 1934, 

σελ. 103. ΤοΟ αύτοδ, Θηβών καί Λεβαδείας Μητρόπολις, άρθρον έν ΘΧΕ, τόμ. 
Γ\ Γ. Τσεβα, Ιστορία θηβών καί Βοιωτίας, ραεείχη. 

2. Σ. Α. Παπαδοποόλου, 2νθ’ άνωτ., άρ. 64. 

3. Έδημοσιεύθησαν δπό Ο. Ι&οορί, ένθ" άνωτ., άρ. 326, εϊκ. 92. Διό τό 
φοειδές πλαίσιον πρβλ. Μ. Σ. Θεοχάρη, Χρυσοκέντητα άμφια τής Μονής Τα¬ 

ξιαρχών ΑΖγιαλείας, Άρχ. Έφήμερίς τοδ 1960, έν Άθήναις 1966, πίν. ΚΑ', 2, 
καί τά ανωτέρω ζεόγη πίν. Ζ#, ΙΓ', ΙΔ' Τ\ 
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Ινδεκάμηνον πατριαρχίαν έξεβλήθη υπό των δπαδών Παϊσίου του ΙΓ. "Ηδη 
είς βαθύ γήρας, ήλθεν είς τήν γενέτειράν του Πάτμον τφ 1744, ε?ς τήν 
μονήν του Θεολόγου, ένθα και Ιτελεύτησε ιφ 1747, και Ιτάφη είς τον περί¬ 

βολον τής μονής1 2. Είς τήν μονήν του Θεολόγου καχέλιπε πολύτιμα αφιε¬ 

ρώματα ώς καί τά αρχιερατικά αυτού άμφια8. Τό γεγοιός τούτο ώς καί τό 
δττ τά ανωτέρω έπιμανίκια τής Πάτμου αποτελούν σύνολον μέ τό επιγονά- 

Τιον τού Νεοφύτου, καθιστούν πιθανήν τήν ύπόθεσιν δτι καί τά Ιπιμανί- - 

κια ήσαν κτήμα του αυτού Ιεράρχου. 

*27 τέχνη τής Εύσεβίας. 

Παράθέσαμεν δσα Ικ τών έργων τής Εύσεβίας άπέδωκε μία πρόχειρος 
ερευνά καί τά όποια καλύπτουν περίπου μίαν δεκαπενταετίαν. Ουδόλως άπί- 
θανον νά λανθάνουν, κεκρυμμένα εν ταΐς τής “Ορθοδοξίας μοναϊς και εν ταις 
ΐδιωτικαΐς συλλογαις τής Ευρώπης3 *, και άλλα έργα αυτής. Βάσει των ανω¬ 

τέρω δημοσιευόμενων εργόχειρων, ίδωμεν τά χαρακτηριστικά τής τέχνης της. 

Ή Εύσεβία εργάζεται είς εργόχειρα μικρών διαστάσεων — έπιμανίκια, 

έπιγονάτια — ένθα ή περιωρισμένη επιφάνεια Ιπιτρέπει είς αύτήν νά Ιπι- 

δείξη τήν τελειότητα τής τεχνικής της διά τής λεπτολόγου καί επιμελούς 
εκτελέσεως τού κεντήματος. Μεταχειρίζεται άρίστής ποιότητας υλικά, άφθονα 
χρυσά καί αργυρά σύρματά, /φωτεινά καί κατά τό πλεΐστον συνεστραμ¬ 

μένα, τήν λάμψιν των οποίων εξαιρεί διά πλήθους μαργαριτών καί εγχρώ¬ 

μων λίθων· Λεπτόν μετάξινον νήμα, ερυθρόν, κυανοΰν ή πράσινον, δια- 

σπ$ τήν χρωματικήν μονοτονίαν των μεταλλικών συρμάτων. Τά πρόσωπα 
άποδίδει κατά τόν ζωγραφικόν τρόπον μέ λεπτοτάτην ριζοβελονιάν, τής 
όποιας τήν κατεύθυνσιν εναλλάσσει κατά τήν φοράν τού σχεδίου διά νά 
Ιπιτύχη τόν προπλασμόν, καί μέ διαβαθμίσεις είς τά χρώματα τής μετάξης, 

ένφ τά περιγράμματα τής μύτης καί τών χειλέων τονίζει δι* ερυθρών γραμ¬ 

μών. ΕΙς τό λοιπόν κέντημα — ενδύματα, συμβολικά ζφα, πχυχαΐ τοΰ έδά- 

φους — κάμνει χρήσιν τής βελονιάς « καβαλίκι». Τών διακοσμηηϋών βλαστών 
οί μίσχοι έχουν έκτελεσθή διά χρυσονήματος καί άργυρονήματος είς « φουσκω¬ 

τόν * κέντημα, Ινώ τά πέταλά καί τούς ύπέρους άποδίδει διά τιρχιρί καί ροκοκό. 

*Ως πρός τήν εικονογραφίαν, τά Ιργόχειρα τής Εύσεβίας παρου- 

1. Μ- 1. Γε8εώ ν, Πατριαρχικοί πίνακες, σελ. 634-635 καί 638. Γερμα¬ 

νού Σάρδεων, Συμβολή είς τούς πατριαρχικούς καταλόγους, * Ορθοδοξία, τόμ. ΙΒ' 
(1937) δπου καί βιβλιογραφία. 

2. Μ. Μαλανδράκη, Ή Πατμιάς Σχολή, Άθηναι 1911, σελ. 128- 129, 

ύποσ. σελ. 39. 

3. Β. Βοΐΐιεηινιιά, Β^ζάηΐίηΐδοΐΐϋ »ηά Βοεείδείιε ΒίϊοΙεβΓβχβη,, ΜΟη- 
οΐιβη 1961. 
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σιάζουν τά καθιερωμένα θέματα μέ τον άπ’ αιώνων τυποποιημένου συμβο¬ 

λισμόν των, αλλ* α! περιστάσεις αΰιαι λαμβάνουν δευτερεύουσαν θέσιν καί 
σημασίαν προ των ΰπερμέτρως άναπτυσσομένων άνθοφάρων πλαισίων, τά 
οποία τείνουν νά καλυψουν δλονέν καί περισσότερον χώρον. Καί εΙς αΰτά 
τά πρόσωπα των παραστάσεων θριαμβεύει χάρις Ιγκοσμία. Ή ΰποχώρησις 
της κεντρικής παραστάσεως, αΐ θαυμασίως ανεπτυγμένοι παρυφαί μέ τήν 
άφθονον συμβατικήν βλάστησιν, ή έκδηλος Ιγκοσμία διάθεσις, δηλοΰν τήν 
προσήλωσιν τής κεντήτριας εΐς τό διακοσμητικόν πνεύμα καί τήν Ιξάρτησιν 
των άνθιβόλων της Ικ δυτικών προτύπων. 

Ή αυτή διακοσαητική καλαισθησία Ιμπνέει καί τήν διάταξιν των επι¬ 

γραφών. Αΰιαι, έμμετροι, αποδιδόμενοι διά καλλιγραφικών γραμμάτων, 
καταχωρίζονται, κατά τήν παλαιάν τών Βυζαντινών συνήθειαν1, εΐς τόν 
διάκοσμον, ως στοιχεία αΰτοΰ. Ενταύθα όμως αΐ Ιπιγραφαι διακρίνονται 
διά τήν μελετημένην διαρρύθμισίν των εντός του σχεδίου τοποθετημένοι 
συμμετρικώς προς ένα ιδεατόν άξονα, είτε Ιναλλασσόμεναι μέ τδ άνθικόν 
κόσμημα, είτε άντικαθιστώσαι αυτό, ώς εΐς τό άμφιον τής Χάλκης (πρβλ. 

πρός τά επιγονάτια τής Πάτμου, πίν. Η' 2 καί Θ'). Έπι τών Ιργοχείρων 
τής Εΰσεβίας άναγινώσκονται μόνον άναθηματικαΐ Ιπιγραφαι διακρινόμεναι 
διά τήν άπλότητά των, συνταχθεΐσαι πιθανώς υπό τής ιδίας τής κεντητρίας, 

Ιν άννιθέσει πρός άλλας συγχρόνους των, λογίας καί άρχαΐζοΰσας, ποιήματα 
τών σοφών ιεραρχών, κτητόρων καί δωρητών τών άμφίων*. 

Εΐς ποιον Ιργαστήριον εϊργάσθη ή Εΰσεβία καί ποιοι Ιδίδαξαν εις 
αυτήν τήν χρυσοκεντητικήν; 

Έν πρώτοις α! έμφανεΐς δυτικαί επιδράσεις, αΐ δποΐαι πλεονάζουν εις 
τήν εϊκονογραφικήν σύνθεσιν καί τήν τεχνικήν, αΐ παραγγελίαι, τάς όποίας 
Ικτελε ι δι’ ΐεράρχας του κλίματος τής Κωνσταντινουπόλεως (Ήρακλείας, 
Άγχιάλου, Διδυμοτείχου) ώς καί σημειώσεις του κωδικός8 τής Μονής τής 
Θεομήτορος Ύδρας, άναφέρουσαι τήν μεταφοράν τών αμφίων τής Ύδρας 
§κ Κωνσταντινουπόλεως, άποτελοΰν τάς πρώτας ενδείξεις διά τόν χώρον 
ένθα πρέπει νά άναζητήσωμεν τό Ιργαστήριον τής Εΰσεβίας. Άλλα κυρίως 
ή αντιπαραβολή τών έργων της πρός άλλα σΰγχρονα, τών οποίων ή προέ- 

λευσις είναι γνωστή και ή διαπίστωσις κοινών σημείων εΐς τήν τέχνην άμφο- 

1. Πλήν τών ΚΜΐιηϋαοΙιβΓ και Β ο ο & βλ. Ν. Β. Τω μ α δ ά κ η, Βυζαν¬ 

τινά διαγράμματα και βυζαντινή τέχνη, * Αθήνα, τόμ. 65 ( 1961), σβλ. 3-10 και 
Α. Κομίνη, Τό βυζαντινόν Ιερόν Ιπ(γραμμα καί οΐ έπιγραμματοποιο(, *Αθήναι 
1966, σελ. 38. 

9. £. Βέη-Χατζηδάκη, ένθ* άνωτ., ρ&εεϊηι. 
8. Ό κώδιξ οΰτος φυλασσόμενος σήμερον έν τφ *Ιστορικφ ’Αρχείφ "Υδρας 

είναι δυσπρόσιτος, τόν είδον δέ χάρις είς τήν προσωπικήν έπέμβασιν τοΰ δημάρχου 
"Υδρας, τόν όποιον και άπό τής θέσεως ταυτης ευχαριστώ. 
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τερών, θά βοηθήση εϊς τό νά εντοπίσωμεν άκριβέστερον το Ιργαστήριόν της. 
Συνεσχετίσαμεν άνωτέρω, ώς πρός τήν διάταξιν τής συνθέσεως, τό επι* 

γονάτιον τής Χάλκης πρός τό τής κεντήτριας Δεσποινέτας τού Μουσείου 
Μπενάκη. Όμοίως καί δ πλοχμός τής παρυφής του έπιγονατίου τής Ύδρας 
δύναται νά παραβληθή πρός τόν διάκοσμον άλλου έργου τής Δεσποινέτας: τής 
Ωραίας Πύλης τής Μητροπόλεως Καστοριάς του έτους 1694 (πίν. ΙΚ')\ 

Έπεσημάνθη εξ άλλου ή χαρακτηριστική όμοιότης, ώς πρός τε τον άν- 

θικόν διάκοσμον καί τήν τεχνικήν, των επιμανικίων τής Ύδρας πρός 
τά τής Πάτμου του Μισαήλ Διδυμοτείχου, των οποίων δ βλαστός του 
βάθους συγγενεύει επίσης πρός τον βλαστόν τής παρυφής του έπιγονατίου 
τής Ύδρας. Έπί του άύτού αμφίου τού Μισαήλ, τό κόσμημα τής στενής 
παρυφής Ινθυμίζει άνάλογον έλικοειδές κόσμημα περιβάλλον τήν επιγραφήν 
εϊς τούς «ποταμούς» ωμοφορίου τού Κτους 1728, τού προμνημονευθέντος 
Καλλινίκου, φυλασσόμενους εϊς τήν Μητρόπολιν τής Ύδρας, όπου και ιά 
άλλα αμφία τού Ιεράρχου (πίν. ΙΖ'). Ή άρτιότης τής τεχνικής, τά εκλεκτά 
ύλικά ώς καί τό πλήθος των επερραμμένων μικρών μαργαριτών οι όποιοι 
εντείνουν τήν προκαλουμένην υπό τού άμφιου έντύπωσιν πολυτελείας, άνα- 

καλοΰν εϊς τήν μνήμην ίά εργόχειρα τής Εύσεβίας. 

*Αλλ* δ διάκοσμος τής λοιπής επιφάνειας των « ποταμών» ομοιάζει 
πρός τόν διάκοσμόν σειράς ανεκδότων ωμοφορίων εξ ών άναφέρομεν ένδει- 

κτικώς τό τού Καλλινίκου Ήρακλείας εν τφ Πατριαρχικφ Θησαυροφυλακίφ, 

εργον τής κεντήτριας Μ α ρ ι ώ ρ α ς τού έτους 1723 (πίν- ΙΘ')8 και τό τού 
Σεραφείμ Νικομήδειας τού έτους 1732 εν τη μονή τού Θεολόγου, εν Πάτμφ 
(πίν· ΙΗ'). Τού τελευταίου τούτου ωμοφορίου τά σταυρόσχημα επιθήματα 
Ιμφανίζονται ώς ακριβή άντίγρα<ρα επιθημάτων εϊργασμένων υπό τής κεν¬ 

τήτριας Σοφίας8. *Η όμοιότης τεχνικής κάί τεχνοτροπίας μετοξύ τού 
εΐργασμένου υπό τής Μαριώρας ωμοφορίου τού Πατριαρχικού Θησαυροφυ¬ 

λακίου καί τού τής Ύδρας, δεν άποκλείει τήν άπόδοσιν τού τελευταίου 
εϊς τήν Εύσεβίαν, συμφώνως πρός τήν παρατηρηθεΐσαν άνάλογον ομοιό¬ 

τητα των Ιπιμανικίων Εύσεβίας καί Άγάθης. 

Αΐ κεντήτριαι Δεσποινέτα (1682 - 1723)1 2 3 4, Μαριώρα (1723 -1758)^ 

1. Α. Όρλά νδου, ΑΧΜΕ, τόμ. Δ' ( 1938 ), σελ. 184 καί Μ. Σ. Θεο¬ 

χάρη έν ΟοΓδί ά[ ΟαΚυτε εαΙΓκτίε Κενβηη&ίβ β Βίζεηΐίηβ, Απρίλιος 1966. 

2. Βλ. Γ. Σωτηρίου, Κειμήλια τοΰ ΟΙκουμβνικοΰ Πατριαρχείου, έν *Αθή- 

ναις 1937, οελ. 43 καί Μ. Σ. Θεοχάρη έν Οογ8ϊ... 
3. Μ. Σ. Θεοχάρη, Χρυσοκέντητα άμφια τής Μονής Ταξιαρχών Α1γιαλβίας, 

ενθ’ άνωτ., σελ. 12 και 14. Ή Σοφία είναι κόρη καί μαθήτρια τής κεντήτριας 
Μαριώρας: Β. Κουτλουμουσιανοϋ, Υπόμνημα., σελ. 38. 

4. Ε. Β έη - X α τξ η δ ά κ η, ένθ* άνωτ., σελ. ιθ' -κ'. 

Β. Μ. Σ. Θεοχάρη, Οοτδί., καί έφημ. «Καθημερινή» 13-4-63, 

8 - 8 - 1967 



ΠΙΝΑΕ Ε' 

Έπιγονάηον 
Γεοαοίμου Ήρακλείας. Ενικόν Μουοενον Σόφιας. 

"Εργον Εόσεβίας Π2Ί* 
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και Σοφία (1745-1775) είναι ήδη γνωσταί ώς άσκήσασαί τήν χρυσοκεν* 

ιητικήν εις τήν Κωνσταντινούπολή, εξ αυτών δέ ή Δεσποινέτα καί ή Μα· 

ριώρα αναφέρονται εΐς τούς κώδικας καί τάς επιγραφάς ώς διδασκάλισσαι 
τής τέχνηςι. "Ωστε δ συσχετισμός των έργων τής Εύσεβίας προς τά έργα τών 
ανωτέρω κεντητρίων επιβεβαιώνει τόν Ιντοπισμόν του Ιργαστηρίου τής ήμε- 
τέρας κεντήτριας εΐς τήν Κωνσταντινούπολή. *Αλλ* εΐς τό κέντρον τήςΌρ- 

θοδοξίας, τήν εποχήν τής Εύσεβίας, ακμάζουν δυο κατηγορίαι εργαστηρίων: 

λαϊκά και μοναστικά. Εΐς ποΤον έξ αυτών θά κατατάξωμεν τήν Εύσεβίαν; 

Αί μέχρι τούδε περί τής μεταβυζαντινής χρυσοκεντητικής γνώσεις μας δεν 
επιτρέπουν τήν άπάντησιν εΐς τό ερώτημα τούτο, τοσούτφ μάλλον καθόσον 
καί τά δύο είδη εργαστηρίων άποδίδουν συνθέσεις τάς οποίας υπαγορεύει δ 
συρμός τής έποχής*. Πολλάκις βλέπομεν νά συνεργάζωνται εΐςτό αυτό άμφιον 
λαΐκαί τεχνίτιδες μετά μοναχών: χαρακτηριστικόν παράδειγμα αποτελεί 
τό εν τφ Οικουμενιχφ Πατριαρχείφ Υποκείμενον Υνέκδοτον ώμοφδριον τού 
Σιλβέστρου Αντιόχειας ( 1724-1766), εΐς τά επιθήματα τού δποίου άναγι- 
νώσκομεν παρά τό όνομα τής Σοφίας τά τής Σωφρονίας μοναχής 
καί Μαρίας μοναχής. Ούτω αΐ επιγραφαί Υφίνουν νά διακρίνωνται 
σχέσεις μή προσδιορισθεισαι εΐσέτι μεταξύ τών λαϊκών καί τών μοναστικών 
εργαστηρίων τής Κωνσταντινουπόλεως. 

ΜΑΡΙΑ 2. ΘΕΟΧΑΡΗ 

1. Διά τήν Μαριώραν βλ. Β. ΚουτλονμουσιανοΟ, Ύμόμνημα., σελ. 38. 
2. Τό ονομα Εύσεβία ήχεϊ ώς δνομα μοναχής* αλλά τό δξωτερικόν τοΟτο τεχμή- 

ριον δέν δύναται νά ληφθή σοβαρώς δπ* δψιν. 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ ΣΠΟΥΔΟΝ "Βιτος ΛΕ' 16 



ΤΑΥΡΩΝΙΤΗΣ - ΤΑΡΩΝΙΤΗΣ - ΒΛΑΧΕΡΟΝΙΤΙΣΣΑ 

Ό διερχόμενος έκ τής επαρχίας Κυδωνιάς πρός την τής Κισάμου Κρήτης αντί* 

λαμβάνεται δτι τδ φυσικόν τούτων οριον είναι δ ποταμός 6 νυν καλούμενος Τανρω. 

νίτης, παρ’ δν καί συνοικισμός ομώνυμος. Ταρός έν Κρήτη έλέγετο ό ταχύς, έξηνήθή 
δ* ύπό τοΰ άειμν. Φ. Κουκουλέ ώς προελθόν τό έπίθετον κατ’ άνομοίωσιν έκ τον ότρψ 
ρός. “Υπάρχουν δέ και λήμματα κακοταρία καί καλοταρία ( κακοκαιρία, καλοκαιρία)*. 

Νομίζω οτι δ ποταμός έλέγετο Ταρωνίτης και είτα παρετυμολογήθη πρός τό ταύρος. 

Ποταμός της Κυδωνιάς ( 6 Πλατανιάς ) λέγεται Καιρίτης (χείμαρρος) παρά τό καιρός, 

Τό Ταρωνίτης σημαίνει τόν κάτοικον του Ται*οη (Ταρών, Αρμενία)8 και έπέ- 

δωκε τόσον ώστε τό έπώνυμον νά κατέρχεται μέχρι τών χρόνων τής Τουρκοκρατίας έν 
Άθήναις3. Έχομεν ήδη βυζαντινά έπώνυμα Ταρωνάς καί Ταρωνίτης -ίπσσα. Οδτω 
π.χ. « Ταρωνάς δέ τις άρχων εγχώριος » άναφέρεται τό α' ήμισυ τοΰ ιγ' αΐ. ύπό 
Δ. Χωμαηανοΰ4 καί παλαιότερον υπό τοΰ Ίω. Άποκαύχου ή έν Άρτη σεβασμία 
πατριαρχική « μονή τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Νικολάου τοΰ Ταρωνά * 5. Και έν 
έπιστολή του αύτοΰ * Αποκαύχου πρός θεόδ. Δούκαν < καί δέονται άρτι δ Ιερώτατος 
οΰτος παρακοιμώμενος καί ό νεώτερος Ταρωνάς καί δσοι συν αύτοϊς κατεσχέθη- 

σαν»6. * Ομοίως υπό τοΰ Άποκαύχου άναφέρεται <ό τοΰ Άγγελοκάστρου καστροφύ- 

λα| δ Ταρωνίτης δ Ξένος» 7. Μιχαήλ Ταρωνίτης γαμβρός του Αλεξίου Κομνηνοΰ 
έπ* αδελφή8. * Ιωάννης Ταρωνίτης έπαρχος Χοιροβάκχων άναφέρεται έν τή Άλεξιάδι 
ΰπό τής Άννης Κομνηνής (ΙΓ', 1, τόμος Β', σ. 175, ΚβίίίβΓδοΙιβΐά). Άλλος δ' ό 
πραίτωρ καί άναγραφεύς Θράκης κλπ. 9Ιωάννης Ταρωνίτης (1102 )9. Καί είς βούλλας 
εμμέτρους φερούσας έπιγραφάς ευρηνται Ιωάννης Ταρωνίτης τιρωτοκονροπαλάτης (ια' 
αΐ. )ί Γρηγόριος Ταρωνίτης (ια* * ιβ# αί ) καί Γεράσιμος Ταρωνίτης (ιΰ' αΐ.)Ι0. "Υπάρ¬ 

χει δέ καί Ιατρός - συγγραφείς Ταρων(ε)ίτης τοΰ ιδ' αί. 11. 

*Η Βλαχερον/τισσα είναι πλησιόχωρον πρός τόν Ταυρωνίτην χωρίον τής Κυδω¬ 

νιάς, προελθόν εκ ναοδ δπου θά ΰπήρχεν επί Ενετοκρατίας ή είκών τής Θεοτόκου 
Βλαχερνιτίσσης (τύπος τής έν Κωνσταντινουπόλει μονής των Βλαχερνών)18. 

_ Ν. Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ 

1. * Αθήνα ΚΖ\ 1915, Λεξ. Άρχ., σ. 96. 

2. Πρβλ. Ή. ΜοτΐΙζ, Πίβ Ζαπαιηβη άβη Βγζαηΐηπδοΐιεη ΗίδΙοπίΣβΓη 
αηά ΟιτοηίδΙβη II, 1897-1898, Ι,αηάβΐιιιΐ. σ. 37 καί σημ. 3. Ν. ΑάοπΙζ, Ι*εβ 
Τ&ΓοπίΙοδ ό. Βγζαηοε, «Β?ζαηΙ!οη» XI, 1936, σσ. 21-30. 

3. Δ. Γρηγ. Καμπούρογλους, Μνημεία χής "Ιστορίας των Αθηναίων8, 

1891, σσ. 294-297. 

4. ΡΐΐΓΛ, Αηαΐεοΐα Βαοτα VII, 343-344. 

5. Βυζαντίς Α', 1909, σ. 28. 

6. Άθ. Παπαδ. Κεραμεύς, Νοοίβε ΡείΓοροΙίΙαηαβ, σ. 289,6-6. 

7. Αυτόθι, σ. 273,17-18. Εΰνόητον δτι οΐ Βυζαντινοί έγραψαν Ταρωνάς κατά τά 
Θεωνάς κλ. καί επομένως Ταρωνίτης διά τοΰ ωμέγα. 

8. Πρβλ. Λάμπρον, ΝΕ Α', 1904, σ. 286. 

9. Πρβλ. Δ. Α. Ζακυθηνόν, ΕΕΒΣ ΙΗ', 1948, σσ. 52-53. 

10. V. I, α α γ β η 1, 1,65 Ιηΐΐβδ ιηέίπςμιβδ άαηδ Ια 3ί£Ϊ11ο£ΓαρΐΗ6 Ιγζ&ηίίηε, 

1933 - 1934 άντιστοίχως οΐ άριθμοί &18, 677 , 617 καί 595. 

11. Πρβλ. Λάμπρον, ΝΕ 1<Γ, 1922, σσ. 3-4. 

12. Περί αυτής ]. Ραραάοροαίοδ, 1*6 ρ&Ιαίβ βΐ Ιεε έ£Ηδεδ 065 Βία- 

οΙιβΓπεδ, ΑΐΗέηεδ 1928, σο. 25-30. 



Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΣ 
ΕΙΣ ΤΟΝ ΨΕΥΔΟ- ΔΙΟΝΥΣΙΟΝ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΝ 

Παρά τάς αμφισβητήσεις τής φιλολογικής Ιρεύνης Ινωρίς έξηχριβώθη 
ό χρόνος συγγραφής των Ιργων, των φερόντων ψευδώς τό όνομα του Διο¬ 

νυσίου Αρεοπαγίτου. ΕΙς τούτο συνέτεινε τά μέγιστα τό φιλοσοφικόν πβ- 

ριεχόμενον αυτών, τό όποιον μαρτυρεί άμεσον Ιξάρτησιν Ιχ τής νεοπλατω¬ 

νικής φιλοσοφίας χαί δή τής του Πρόχλου1 2. Ό συγγραφευς των πρέπει νά 
ιίζησε περί τά τέλη του Ε' ή άρχάς ιοΰ,·<Γ/ μ.Χ. αϊώνος. 

Μεγίστη είναι ή συμβολή και ή σημασία του χριστιανού αϊτού φιλο¬ 

σόφου διά την εποχήν του καί τόν επερχόμενον μεσαίωνα. ΕΙς μέν τήν δρθό- 

δοξον “Ανατολήν καθιεροΰται υπό του Ίωάννου Δαμασκηνού είς δε τήν 
Δΰσιν θά έπηρεάση σοβαρώς τήν σχέψιν καί τήν φράσιν επιφανών φιλοσό¬ 

φων, ώς του Θωμά “Ακυΐνάτου, Νικολάου Κουζανοΰ και άλλων. 

Τό εργον του Διονυσίου μικρόν σχετιχώς είς εχτασιν, διαχρινόμενον 
διά τό πυκνόν και ενίοτε έπιτετηδευμένον Βφος του, παρουσιάζει υψηλήν 
φραστικήν δυναμιν καί καταπλήσσουσαν φιλοσοφικήν σχέψιν. “Απώτερος 
σκοπός του συγγραφέως είναι νά Ιρμηνεΰση τόν χριστιανισμόν κατά τόν 
φιλοσοφικόν τρόπον τών Νεοπλατωνικών. “Επιδιώκει νά συμφιλιώση τήν 
σχέψιν με τό δόγμα, τήν μεταφυσικήν μέ τήν άποχάλυψιν του θείου λόγου. 

ΕΙς τήν προσπάθειαν του αυτήν ό Διονύσιος παραμένει πιστός μαθητής του 
Πρόχλου καί του Πλωτίνου*. Είς τό εγχείρημά του αϊτό τόν βοηθεί προς 
τοΰτοις ή διαμόρφωσις, τήν οποίαν Ισχε κατά τήν Ιποχήν αυτήν ή άναζω* 

πύρησις τής πλατωνικής φιλοσοφίας. Έάν ό χριστιανισμός κατά τήν εποχήν 
αυτήν δοκιμάζη τόν πειρασμόν τής φιλοσοφικής έρμηνείας είς τούτο άναμ- 

φισβητήτως συμβάλλει ή φιλοσοφία. 

Χριστιανισμός και πλατωνισμός καίτοι άρχικώς διίστανται εν τή άντι- 

1. Πρβλ. Κεα έ Κοςυοδ, Όβηγβ Ι/ΑΓέορ&£ΐί€. Ι,α Ηι0γ3γο1ιϊ€ Οέίβείΰ, 
Ρ&ΓΪ8 1958, σσ. ν-Χ1Χ ( 8ουιχ65 οίκόΙίβηηβΒ, άρ. 58]. ΚΙκυε ΚτεσιεΓ, 
ϋΐβ υειιρ1&ίοηί8θΚΐ€ δεΐηΒρΚιίΙοεορΙιίε υηά Πιγ€ ΙΑΓΐιΊιιιηζ καί ΤΙιοιη&8 νοπ 
Αςμιίη, Ι,είάεη 1966, σσ. 285-289. 

2. Πρβλ. Η Κ. ΜΰΙΙβΓ, Οϊοηγ8!08, Ρι-οΜοδ, ΡΙοΐίποβ. Εϊπ ίπ5ΐθΓΐ5οίΐ€Γ 
ΒεΙίΓ&β ζιΐΓ ηευρί&ΐοηΐδοΐιεη ΡΗΠοΒσρΙιίο, «Ις ΒεΐΙτ&ζε ζυτ ΟεδοΗίοΙιΙε άβΓ ΡΗΐ- 
ΙοΒορΚηε άβ8 Μϊΐΐεΐ&ΐίετδ, ΰαηά XX, ΗείΙ 3-4, ΜύηΒίεΓ ΐ.\ν., 1918. 
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θέσει των δημιουργούν γόνιμον σχέσιν προς επαφήν. “Αφετηρίαν είς τοΰτο 
άπετέλεσεν ή τάσις άμφοτέρων νά έμβαθύνουν εϊς την έννοιαν του Θεού. 

Και ό χριστιανισμός ώς θρησκεία τής άποκαλύψεως και 6 νεοπλατωνι¬ 

σμός ώς φιλοσοφικόν σύστημα αναλυτικως ερευνοΰν και εκφράζουν τήν 
ουσίαν τής ανώτατης αρχής του κόσμου. *Η μέθοδος καί ό τρόπος είναι δια¬ 

φορετικός. Ό χριστιανισμός άναλύων τον λόγον τής αποκαλυψεως γίνεται 
καλός διεραηνευς και απολογητής αΰτοϋ. Θεολογεί εξ αποκαλύψεως. Δεν 
ζητεί τον Θεόν αλλά τον καθιστρ φανερόν, τον κοινοποιεί. Ό νεοπλατωνι¬ 

σμός θεολογεί έπίσης. Ή Ιποχή του τον άναγκάζει νά εμφιλοχωρήση είς 
τήν ιδέαν του Θεοϋ. Ό Θεός τώρα πράγματι αποκαλύπτεται εΐς δλον του 
τό βάθος υπό τής φιλοσοφικής σκέψεως. Ή γενική γραμμή κατευθυνσίως 
δοθεΐσα υπό του Πλάτωνος διατηρείται μέ άκραν συνέπειαν. Ή σύστημα- 

τικότης δμως τής θεολογίας των νεοπλατωνικών υπερβαίνει τα όρια τής 
πλατωνικής παραδόσεως. 

Κοινόν χαρακτηριστικόν του νεοπλατωνισμού καί τοϋ χριστιανισμού 
είναι ή στεγανότης, ή οποία τους διακρίνει. Καί ό νεοπλατωνισμός ώς φιλο¬ 

σοφικόν σύστημα καί 6 χριστιανισμός ώς θρησκεία, έχουν εσωτερικήν Ινό- 

τητα άξιολογικώς Ιεραρχημένην. Τά πάντα προέρχονται ή δημιουργοϋνται 
ύπό τής ΰπερλογικής αρχής του κόσμου, του Θεοϋ. Ό Θεός ή τό αγαθόν, 

ώσπερ φως, εκπέμπων τάς άκτΐνας του είς τά ΰπ* αυτόν, πληροί τά πάντα 
φωτός καί ζωής. *Η μετοχή εΐς τήν θείαν φωτοχυσίαν εξασφαλίζει τήν 
ΰπαρξιν και σωτηρίαν των έλλαμπομένων. Οδτω καθοδικώς θεμελιοΰται 
κλΐμαξ δυνάμεων καί υποστάσεων διαφόρου ζωής, εχουσα δμως κοινήν τήν 
άρχήν. Ό κόσμος επίσης τέμνεται εΐς νοητόν καί αισθητόν. Μεταξύ υπέρ¬ 

τατης αρχής καί αισθητού κόσμου τίθεται δ νοητός κόσμος, ό όποιος μέσο* 

λαβεΐ είς τήν σύστασίν καί διατήρησιν τοϋ αίσθητοΰ κόσμου. 

*0 Διονύσιος εχει πλήρη συνείδησιν καί τής Γενέσεως καί τής πλατω¬ 

νικής κοσμολογίας τοϋ Τιμαίου. Ή πλωτινική θεωρία των υποστάσεων 
είναι εΐς αυτόν τόσον οίκεία δσον ή τυπική σχηματοποίησις καί αί λεπτο¬ 

λόγοι διακρίσεις τής φιλοσοφίας τοϋ Πρόκλου. Τό σόμπαν του είναι κράμα 
χριστιανικής άγγελολογίας καί νεοπλατωνικής μεταφυσικής. Ή τριαδική διά- 

ταξις τής ουρανίου καί έκκλησιαστικής Ιεραρχίας υποδηλοΐ 
τήν σχέσιν μεταξύ νοητοϋ καί αΐσθητοϋ κόσμου κατά τήν διδασκαλίαν του 
Πρόκλου. Ή φιλοσοφική του συνείδησις χαρίζεται είς τήν χριστιανικήν 
πίστιν, δικαιολογούσα ενίοτε τά ασυμβίβαστα προς επίτευξιν άνυπάρκτου 
κατ* ουσίαν άντιστοιχίας μεταξύ των τριάδων τοϋ Πρόκλου καί των 
τοιούτων των δύο Ιεραρχιών του. 

Μετά τόν θάνατον τοϋ Πλωτίνου παρατηρειται χαλάρωσίς της πρός 
πάσαν εξ “Ανατολών ΰπεισερχομένην δαιμονολογίαν- Τώρα παραλλήλως πρός 
τήν φιλοσοφίαν γίνεται άσπαστή καί εΐσάγεται εΐς τά έργα των φιλοσόφων 
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ή λαϊκή δοξασία καί πίστις. Τήν έποχήν αύτήν δ πλατωνισμός συμφυρόμε- 
νος μέ άλλας φιλοσοφικάς σχολάς εξαπλοϋται εύρύτερον είς τάς μάζας. 

Εκλαϊκεύεται καί χάνει τήν αυστηρότητα του φιλοσοφικού συστήματος. Τό 
έδαφος είναι κατάλληλον διά τήν λατρείαν των άνατολικών θεοτήτων καί 
τόν χριστιανισμόν. Ό τελευταίος μάλιστα ευρίσκει μεγάλην άπήχησιν. Σα¬ 

γηνεύει καί έλκει τα πλήθη Δεν διδάσκει καί δεν ίρμηνεΰει μόνον μεταφυ¬ 

σικές τόν κόσμον άλλα καί υπόσχεται. *Εξασφαλίζει μεταθανάτιου άνάπαυσιν 
καί λυτρωσιν. Γίνεται συγχρόνως θεολογία καί σωτηριολογία. 

Ήδη άπό τής εποχής του Πλωτίνου βιαφαίνεται ή τάσις δπως ή πλα¬ 

τωνική φιλοσοφία άρθή εις περιωπήν θρησκευτικού συστήματος θεμελιου- 

μένου επί του φιλοσοφικού λόγου. Ή φιλοσοφία τοϋ Πλωτίνου Ιδίφ είναι 
μία άντίδρασις εις τό σάλπισμα του χριστιανισμού. Ή φωνή του, έκπεμπο- 

μένη άπό τά ερείπια του δυοντος Ελληνισμού, άκουεται ως ΰστάτη υπο¬ 

θήκη μιας φιλοσοφικής προσωπικότητος μέ ελληνικήν συνείδησιν. Διά τόν 
"Έλληνα Πλωτϊνον είναι παράξενου καί λογικώς άδΰνατον ή άποκάλυψις 
του Θεοΰ καί ή ηθική άνοδος του άνθρώπου χωρίς τήν συνδρομήν του 
λόγου. 

Διά τους "Ελληνας δ Θεός είναι ή υπέρτατη Ιδέα, τό αγαθόν, ή υπερ¬ 

βατική Ικείνη άρχή καί τέλος παντός πεπερασμένου. Ή Ιδέα του αγαθού, 

κείμενη εις τήν κορυφήν των πλατωνικών Ιδεών, ως « πρεσβείρ καί δυνά¬ 

μει »1 2 ύπερέχουσα δεσπόζει των πάντων. Είναι ή αρχή, έξ ής προέρχονται 
καί πρός ήν κατευθυνονται τά πάντα. Γίνεται τό σημεϊον άναφοράς καί δ 
κανών πάσης τελεολογίας. Είναι τό Ιρώμενον* πάσης ενεργείας του κό¬ 

σμου καί τοϋ άνθρώπου. Τό άγαθόν όμως είναι άπρόσωπον. Δεν στρέφει 
τό πρόσωπόν του πρός τά κάτω. Ώς καθαρά ενέργεια έφησυχάζει είς Ιαυτήν. 

Είναι οααεα ειπ. Τό μυστικόν καί τό μεγαλειον του έγκειται είς τό νά άπο- 

κρύπτεται, δταν ζητείται. Έάν έστρεφε τό πρόσωπόν του πρός τούς άνθρώ* 

πους θά έλΰετο πάραυτα δ άγωνιστικός χαοακτήρ καί τοϋ λόγον καί τής 
ηθικής. 

ΕΙς τόν χριστιανισμόν τουναντίον δ Θεός γίνεται πρόσωπόν καί 
Ικςρράζει τήν θέλησίν του. Μέ τήν είσοδον τοϋ Χρίστου είς τόν κόσμον δη* 

μιουργείται προσέτι ή γέφυρα, ήτις θά καταργήση τό χάσμα μεταξύ Θεοϋ 
καί άνθρώπου. Ούτως δ λόγος γίνεται άνθρωπος καί δ άνθρωπος θεοϋται. 
Ό λόγος των Ελλήνων, ή σχεδία αυτή τοϋ νοΰ πρός κατάκτησιν τοϋ 
θείου γίνεται τώρα σαρξ. Ό Θεός Ινσαρκοϋται. *Από άντικείμενον έρω¬ 

τος γίνεται φορεύς άγάπης καί σωτηρίας. 

Έχοντες ύπ' δψιν τά άνωτέρω δυνάμεθα νά διαπιστώσωμεν τήν τρο- 

1. Πλάτ. Πολιτ. VI, 609β 9. 
2. Πλωτ. 'Κνν. VI 7, 33, 26 Άριστ. Μετά τά Φνσ. Λ, 7, 1072β 3. 
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πήν, τήν δποίαν λαμβάνει περαιτέρω υπό του Διονυσίου τό σύμπαν των 
Νεοπλατωνικών. Μέσα εΐς τό χριστιανικόν σύμπαν του Διονυσίου1 2 συνω· 

θεΐται ή διδασκαλία των ύποστάσεων. Αί τάξεις των αγγέλων καί τής 
εκκλησίας αποτελούν τήν αλυσιδωτήν ίεράρχησιν κατά τριάδας τού νοητού καί 
άίσθητού κόσμου. Ή εκκλησιαστική ϊ ε ρ α ρ χ ί α είναι ή αισθητή 
παρουσία τής ουρανίας ώςή αισθητή αρμονία ή έ'κφανσις τής νοητής. 

Τό παν εκπορεύεται τώρα !κ τής ύπερνοητής αρχής τού Θεού. Ό Θεός 
είναι ή «ρίζα» και ή « πηγή» πάντων. Αί ΐδέαι, τό ον και ή ουσία είναι 
προϊόν τής θείας άγαθότητος. Αί ιδέαι προϋπάρχουν είς τον Θεόν. Είς τον 
νόΰν άποκτοΰν τήν νοητήν των αυτοτέλειαν. Ή μεταφυσική των έπικύρω· 

σις προέρχεται εκ τής υπερβατικής αρχής τού αγαθού. 

Νοΰς καί ουρανία ιεραρχία Εναλλάσσονται συνεχώς εΐς τήν 
σκέψιν τού Διονυσίου. Ό νοΰς τού Διονυσίου διατηρεί δλα τά χαρακτηρι¬ 

στικά τού νεοπλατωνικού νοΰ. Αποτελεί τήν ύψίστην ύπόστασιν καί πρά>- 

την κατά σειράν και τάξιν μετά τό αγαθόν. *0 νους είναι δ τόπος 
των ιδεών και τού δ'ντος. Τό ον και ή ουσία αποτελούν τήν ύψίστην έννοιαν 
τού νοητού κόσμου. Νους, ζωή και ον παραμένουν εν τφ νφ, ως οΐ τρεις 
όροι τής λειτουργίας τού νοητού κόσμου. 

Τό τριαδικόν σύστημα (μονή, πρόοδος3 και επιστροφή) 

διατηρεί απολύτως τήν χρήσιν καί τό σχήμα τής φιλοσοφίας τού Πρόκλου. 

Τά τρία στάδια επίσης τής αναγωγής μέχρι τής μυστικής ένώσεως μετά τού 
Θίοΰ (κάθαρσις, φωτισμός και τελείωσις ή ενωσις) κατέ¬ 

χουν άνάλογον θέσινεϊς τάς Ιεραρχίας, παρά τήν πρακτικήν άπόχρωσιν τήν 
δποίαν λαμβάνουν εκ τής χριστιανικής διδασκαλίας. 

Ό ρόλος τής ψυχής άτονε! πως είς τον Διονύσιον. Ή ψυχή τού κόσμου 
δεν συμβιβάζεται πρός τό χριστιανικόν δόγμα, Ή δημιογργία τού κόσμου 
τής Γενέσεως είναι διάφορος τής κοσμολογίας τού πλατωνικού Τιμαίου. 

Τά Εργα τού Διονυσίου Επηρεάζονται κυρίως άπό τήν νεοπλατωνικήν 
μεταφυσικήν και τήν άξιολογικήν κλιμάκωσιν τής πραγματιχότητος. Ό Διο¬ 

νύσιός είναι δ νεοπλατωνιστής, δ φέρων χριστιανικόν ένδυμα. Τό σύστημα 
καί ή σκέψις του είναι άμιγώς νεοπλατωνικά. 

Τό νεοπλατωνικόν σύστημα συγχριτικώς πρός τό πλατωνικόν διαφέρει 
άπό άπόψεως αρχιτεκτονικής άλλά και εσωτερικής υφής. Είναι περισσότερον 
συμπαγές και μεθοδικόν άλλά στερείται εσωτερικού σφρίγους. Δέν είναι δια¬ 

λεκτικόν άλλά μεταφυσικόν. Ό πλατωνικός Σωκράτης καταφεύγει είς τούς 

1. Πρβλ. Χβηέ Χοςιηεβ, Ι/ϋηΐνβΓβ Όϊοη^εΐεα, Ραι-ίδ 1954. 

2. Πρβλ. Ε. νοη Ινέηΐκπ, ϋετ « Νευρίαίοηϊειηιιε » άεβ Ρε. - Όίοη^εΐοε. 

« ΤεϋΙΐίΛεη », « ΗεΓνοΓΚ»η£ » ηηά « ΗΐεΓΛτεΙιϊε » βεί Ρεεαάο - ϋίοηγ5Ϊο5 παά 
“δει ΡγοΙιΙοβ, ΑοΤβδ άιι XI® Οοη£τέβ ΙηΙεΓηπΤίοηαΙ άε ΡΗΠοβορΙιΐε ( Βηιχείΐεβ, 
πού! 1953), νοί. XII, Αταείετάπηι - Εουναϊη 1953, σσ. 153 -158. 
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λόγους προς ζήτησιν της αλήθειας. *0 διάλογος κατά τήν πορείαν του φέρει 
είς τήν Επιφάνειαν τήν άλήθειαν. Εΐς τον νεοπλατωνισμόν άντιθέτως ό διά¬ 

λογος γίνεται Εσωτερικός μονόλογος καί ή διαλεκτική μεταφυσική. 
Αί ΐδέαι γενικώς γίνονται μεταφυσικά! οΰσίαι καί πνευματικά! δυνά¬ 

μεις με δημιουργικήν βουλησιν. Μία καθοδική κίνησις εκ των άνω πρός τά 
κάτω παρατηρεΐται προσέτι είς τό νεοπλατωνικόν σΰμπαν. Ή κίνησις αύτή, 

ως έκδήλωσις άνωτέρας ένεργείας, συνέχει μεταξύ των δλα τά στρώματα τής 
ιεραρχίας. Θά ήδΰνατο νά λεχθή δη ομοιάζει μέ σιωπηρόν άποκάλυψιν. 
*Ως πρός αυτό όμοιάζει μέ τόν χριστιανισμόν καί είδικώτερσν τήν Γνω- 

σ ι ν. Ή όμοιότης δμως είναι φαινομενική. 

Είς τόν χριστιανισμόν ή κάθοδος είναι βουλητική. Ό Χριστός άπο- 

στέλλεται υπό του πατρός του πρός σωτηρίαν του άνθρώπου. Παρομοία 
είναι ή σχέσις του Θεού έναντι τού κόσμου. Ή άγάπη του έκδηλούται χα- 

ρισματικως καί ευρίσκει τόν δεινοπαθοΰνια άνθρωπον. Τουναντίον είς τον 
νεοπλατωνισμόν δ άνθρωπος άποκαλΰπτει τό θειον. Ό Θεός έδώ δέν είναι 
τό υποκείμενον τής άγάπης άλλα τό άντικείμενον του έρωτος. Άγαπαται καί 
δέν άγαπ$. Δέν άγάπ$, διότι δέν παρεμβαίνει είς τά του κόσμου χα! του 
άνθρώπου. Ό κόσμος κινείται αιωνίως κατά τούς νόμους καί τήν τάξιν» ή 
οποία προϋπήρχε χωρίς παρεμβάσεις του θείου. Ή θέλησις του θείου έδω 
είναι τάξις και λογική Ιξάρτησις, ούχΐ χρονική. Ή θέλησις άντιθέτως ένέχει 
τι τό χρονικόν καί παρεμβατικόν. Τό θαύμα, ώς θέλησις τού θείου, είναί τι 
καινόν έξερχόμενον έκ τής σφαίρας τής αΙωνίου τάξεως. 

Τό άγαθόν κατά τούς νεοπλατωνικούς είναι μία καθαρά ένέργεια* και 
Ιγρήγορσις* άπηλλαγμένη παντός σκοπού ή άντικειμένου. Είναι ή καθαρά 
έκείνη μορφή ύπερλογικής Ινεργείας, Ιξ ή; μορφούνται τά δπ* αυτήν8. 

Τά πάντα προσβλέπουν αυτό ώς οί ερασταί τό έρώμενον. *0 ερα¬ 

στής εύτρεπίζεται καί συνεχώς βελτιούται διά νά κατακτήσω τό έρώμε¬ 

νον καθιστάμενος τρόπον τινά άντάξιος αυτού1 2 3 4. Ούτως εϊς τήν Ιντατικήν 
σχέσιν του πρός τό έρώμενον δ έραστής άνοίγει νέας προοπτικός έντός 
του. 8Από τόν διάλογόν του πρός αδτό άποκτφ νέον πρόσωπον. Τελειονται. 
Βεβαίως καί πριν τό έρώμενον ήτο πάντοτε πλησίον του, δτε δ έραστής 
ήτο μακράν καί αύτού καί έαυτού. Ό πόνος διά τήν κατάκτησίν του ήτο 
κατ' ουσίαν μία αύτοεπιστροςρή. Δέν ήιο τό έρώμενον άπόν άλλά αυτός ήτο 
άπών μέχρις δτου έπιστρέψβ είς έαυτόν. Τό έρώμενον είναι πάντοτε καί 
πανταχού παρόν, ήμεις μόνον μένομεν μακράν αυτού. 

1. Πλωτ. Ένν. VI 8, 20, 17 -19. 

2. Πλωτ. Ένν. VI 8, 16, 31-36. 
3. Πλωτ. Ένν. VI 8\ 10, 7 -8. 

4. Πλωτ. Ένν. VI 7, 34, 8-12. 
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*Η άποκάλυψις τοΰ θείου άκολουθεΐ ουτω διάφορον πορείαν. Ή θεο- 
φάνεια είναι τό κορύφωμα εσωτερικής ανόδου και αναγωγής εις τήν σφαί¬ 
ραν των Ιδεών μέχρι τής τελείας ένώσεως μετά τοΰ ενός \ 

Τό πνεύμα έπιστρέφον είς έαυτό επιστρέφει είς τον Θεόν. Ό Θεός είναι 
ή κορυφή άπασών των άξιων. Είναι τό άθλοθέτημα κα'ι ό σταυρός τοΰ 
πνεύματος. Τό πνεύμα μέ τήν πλήρη αδτογνωσίαν του φθάνει εϊς τά όρια 
ίου θείου. Δι* ΰπερλογικοΰ άλματος εϊσέρχεται είς τά άδυτα, τον θειον 
γνόφον τοΰ Διονυσίου. 

Ό Διονύσιος διαιρεί τήν θεολογίαν είς τρείς κατηγορίας* τήν καταφα¬ 

τικήν, τήν συμβολικήν και τήν αποφατικήν. 
Ή διαίρεσες αυτή άνταποκρίνεται πλήρως προς τήν εσωτερικήν κίνη- 

σιν, ήτις παρουσιάζεται είς τό σύστημά του κα'ι τήν σχολήν, εξ ής προέρχε¬ 

ται. Ή καταφατική θεολογία έκκινοΰσα έκ τοΰ Θεοϋ καθοδικώς 
καταφάσκει τήν δημιουργίαν τοΰ σύμπαντος ώς πρόοδον εξ αΰτοΰ. Τά 
πάντα τώρα εδώ τίθενται εκ τής υπέρτατης αρχής των. Ή θεία πρόνοια, ώς 
θύναμίς φωτιστική, κατέρχεται μέχρίς έσχατων παντός δηαιουργήματος εμ¬ 

ψύχου ή αψύχου, λογικού ή μή. Ό Θεός ώς εατίδα είίίαεηδ έπικυροΰται 
θετικώς ύπ* αυτών. 

Ή συμβολική θεολογία είναι ή άλλη άποψις, κατά τήν δποίαν 
εξετάζεται ή σχέσις τοΰ Θεοΰ και των χτισμάτων αύτοΰ. Είναι ή επι¬ 

στροφή προς τον Θεόν, τήν τελικήν αιτίαν πάντων, προς τόν όποιον 
ανέρχεται τις μέσφ των αϊσθητών καί νοητών συμβόλων. Ό αισθητός και 
ό νοητός κόσμος είναι τά πρόχειρα στηρίγματα διά νά εΐσέλθωμεν είς τήν 
άρρητον ουσίαν τοΰ Θεοΰ. Τά αισθητά αίρονται υπό των νοητών συμβό¬ 

λων, τά όποια υποβαστάζουν αυτά. Καθ’ όμοιον τρόπον τά νοητά σύμβολα, 

τά μέχρι τοΰδε ύποβαστάζοντα μέ τό νόημά των τήν θείαν οΰσίαν αίρονται 
κατά τήν θέαν αυτής τής ουσίας τοΰ Θεοΰ. Ουτω τά σύμβολα έχουν παρο¬ 

δικόν χαρακτήρα ώς εξυπηρετοΰνται ανώτερους σκοπούς. Τό αισθητόν έξυ- 
πηρετεΐ τό νόημα διά τοΰτο αίρεται υπ* αυτοΰ. Καθ’ όμοιον τρόπον τό 
νόημα (ή έννοια) αίρεται ΰπ* αυτής τής θεότητος. "Εκαστον είς τόν κύκλον 
των δυνατοτήτων του υπηρετεί τό ύπερκείμενον και τό εκφράζει μέ τά μέσα, 
τά όποια διαθέτει. Δυνάμει προϋπάρχει είς τό προήγϋύμενόν του διά τοΰτο 
δύναται νά άρθή υπ* αδτοΰ, ώς τό είδος δύναται νά άρθή υπό τοΰ γένους, 

τό όποιον δυνάμει τό περιέχει. 
Ή αποφατική θεολογία, ή άλλως δνομαζομένη καί μυστική, 

εξετάζει τόν Θεόν έν αντιδιαστολή πρός τόν αισθητόν καί νοητόν κόσμον. 
Βλέπει τόν Θεόν ώς μονήν εις τήν άπρόσιτον διά τήν αΐσθησιν καί τόν 

1. *Η ψυχή ...ού« έν άλλω οδσα έν ούδβνΐ έστιν, άλλ* έν αύτή· τό δ* εν αύτ# μάν$ 

καί οϋκ έν τφ δνη έν έχείνφ ( βο. ένί), Πλωτ. Ένν. VI 9, 11, 39-41. 
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νουν υπεροχήν του. Τά αισθητά και τά νοητά είναι εικόνες καί τρόποι Ιμ· 

φανίσεως τής παρουσίας του. Θέσεις καί αρνήσεις συγχρόνως αυτοΰ άπσκρύ- 

πτουν την άληθή ουσίαν αΰτοΰ ως δπέρ νουν και ουσίαν κειμένου. 

Και εις τό σύστημα του Πλωτίνου παρατηρεΐται παρομοία κίνησις· 
Μία κίνησις φυγόκεντρος καί έτέρα κεντρομόλος. Ή φυγόκεντρος όρμωμένη 
Ικ του ενός θεμέλιοι τάς υποστάσεις. Γίνεται ό άντικειμενικός κό¬ 

σμος του ν ο ΰ καί του κόσμου. Είναι ή κατερχομένη κοσμολογία εκ τής 
άπλής άρχής του ενός. Ή κεντρομόλος άντιθέτως φέρεται άνατατιχως 
προς τό εν. Εκφράζει την τελεολογικήν κίνησιν του κόσμου καί του άνθρώ- 

που. Είναι ή υποκειμενική (συνειδησιακή) κίνησις άπό τά σΰνθετα προς 
τά απλά, άπό τά ειδικά πρός τά γενικά. 

Αΐ κινήσεις αΰται έχουν διπλοΰν χαρακτήρα άμεσον καί έμμεσον. “Αμε¬ 

σον πρός τάς άμέσως άνωτέρας ή κατώτερος υποστάσεις καί έμμεσον πρός 
τήν ύπερτάτην αρχήν, τό άγαθόν. Έχουν άμεσον ή έμμεσον εξάρτησιν Ιξ 
αυτοΰ. Είναι είδωλα καί εικόνες αυτοΰ* ακτίνες εκ του φωτός αυτοΰ. 

Αΐ υποστάσεις καί αΐ τάξεις των αγγέλων κατέχουν τήν άνάλογον θέσιν 
εντός τοΰ σΰμπαντος του Διονυσίου. Συνδέονται καί συνέχονται άμσιβαίως. 
Ή έξάρτησίς των είναι ένεργός καί ουσιαστική. Τό ύποδεέστερον Ιξαρτάται 
έκ τοΰ άνωτέρου1 2 καί σώζεται επιστρέφον πρός αΰτό. Είναι εΐκών προερ- 

χομένη έξ αΰτοΰ· 
Ή έννοια τής εΐκόνος* άποκτ§ ιδιαιτέραν σημασίαν εις τήν νεο¬ 

πλατωνικήν φιλοσοφίαν καί τόν χριστιανισμόν. Είς τήν πλατωνικήν φιλο¬ 

σοφίαν ή εΐκών είναι εΐδωλον καί μίμημα. Εις τόν νεοπλατωνισμόν άντιθέ- 

- τως άποκτα δντολογικήν άξίαν. Δεν μιμείται σκιωδώς τήν ιδέαν άλλά τήν 
φανερώνει. 
Ή εΐκών βεβαίως τυγχάνει ιδιαιτέρας χρήσεως Ικ μέρους των νεοπλα¬ 

τωνικών. Οΰχί μόνον εις τήν αισθητικήν, θεωρίαν τής γνώσεως άλλά καί 
τήν διδασκαλίαν των υποστάσεων. 

Τό ζεύγος των έννοιών παράδειγμα (άρχέτυπον)-εΐκών 
εκφράζουν τήν διαλεκτικήν σχέσιν τών υποστάσεων καί των Ιεραρχιών. 

Μέ τήν χρήσιν τής εΐκόνος οΐ νεοπλατωνικοί προσπαθοΰν νά λύσουν 
τό πρόβλημα τοΰ είναι καί γίγνεσθαι, τής αιτίας καί τοΰ αΐτιατοΰ. Ή όν¬ 

τολογική κατηγορία τής αΐτιόιητος είς τήν σχέσιν τών υποστάσεων είναι τό 
βασικόν μέλημα αυτών διά τήν μεταφυσικήν θεμελίωσιν τοΰ συστήματος 
των. Εις τόν Πλάτωνα τό πρόβλημα τής μεθέξεως (μιμήσεως) Ιπαναλαμβά- 

1. Ή ενέργεια τών Αγγελικών τάξεων πρός τάς κατωτέρας αύτών όνομάζεται 
παράδοσις, διαπόρθμενσις, πρόοδος καί εκφανσις. 

2. Πρβλ. Δ η μ. Ν. Κούτρα, Αιών καί χρόνος κατά Πλωτϊνον, περ. * Αθήνα 
ΞΘ', 1967, αα. 142-143. 
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νβϊαι συχνώς εις διαφόρους διαλόγους, ινα Ιξετασθή υπό νίαν σκοπιάν τό 
θέμα του ενός και των πολλών. 

Ό νεοπλατωνισμός τό τοποθετεί ήδη εις τό κέντρον του ενδιαφέρον* 

τός του. Δημιουργεί προς τοΰτο σειράν παραστατικών εικόνων και μετα¬ 

φορών. 
Ή εϊκών κατά τήν ,ώς άγω σχολήν είναι προϊόν και εκγονον Ικ του 

άρχετΰπου καίτοι έτερον αΰτοΰ. Ή εξάρτησις σημαίνει συγγένειαν καί 
οΰχί ταυτότητα. Τό παράδειγμα ως μορφουσα αρχή ενεργεί επί τής ΰπο- 

κείμενης ΰλης, τής εϊκόνος. 'Η εϊκών είναι ή δύναμις και τό δυνάμει. Τό 
παράδειγμα είναι ή ενέργεια. Έκ τής θέσεως καί τής άντιθέσεως δημιουρ- 

γεΐται ή εϊκών. Αυτή επίσης εΰρίσκεται εϊς δυναμικήν σχέσιν προς τό άρ- 

χέτυπον, τείνει νά δμοιωθή προς αυτό κατά τό δυνατόν. Ή εϊκών είναι 
συγχρόνως και ομοίωσις. Ή εϊκών υφίσταται Ικ τής συγγένειας, ή όμοίω- 

σις Ιπιτείνει καί προσεγγίζει τόν βαθμόν συγγένειας. Ή ομοίωσις όμως 
παρά ταΰτα δεν αίρει τήν ριζικήν των διαφοράν, δεν σημαίνει ταΰτισιν 
διότι τό όμοιρν Ιμπερικλείει τήν ετερότητα. 

Τό φως Ικφράζει παραστατικώς τήν σχέσιν άρχετυπου καί εϊκόνος, 

Ιδέας καί αϊσθητοΰ, ουσίας καί αισθητής ποιότητος. Τό πρόβλημα τής μετο¬ 

χής λύεται τώρα ΰπό τών νεοπλατωνικών διά τής καθιερώσεως τής Ιρμη- 

νείας τής απορροής. Τό φώς, ως μεταφορά και εϊκών τής ερμηνείας αυτής, 

χρησιμοποιείται ξπιτυχώς καί κατά κόρον ΰπό τον Διονυσίου. 

Τόφώςιτλεπτότατον τήν φύσιν καί Ιγγίζον τά όρια του άσωμάτου τίθε¬ 

ται μεταφορικώς εϊς τήν κορυφήν του αϊσθητοΰ καί,νοητού κόσμου. Φώς ή 
ήλιος είναι αυτός 6 Θεός *, όστίς φωτίζει διά τών αχτίνων του τάς τάξεις τών 
άγγέλων® καί τής εκκλησίας. Τά πάντα λούονται εϊς τό φώς τής υπερουσίου 
άγαθότητός του. Τό φώς τοΐς χορηγεί ζωήν. Τά σφζει. Παν τι άνακαλεϊται 
εκ του σκότους εϊς τό <ρώς. Έλλαμπόμενον εκ τής θείας φωτοχυσίας άποκτφ 
μορφήν καί υπαρξιν. Εϊσερχόμενον εις τήν σφαίραν τοϋ φωτός καταξιώνε¬ 

ται όντολογικώς* Φωτίζεται. Αίρεται Ικ του σκότους. 

1. Πλωτ, Ένν. I 6, 3, 18. 

.2. Καλείται άρχίφωτος πατήρ και φώς (Μ ίβη β, ΡΟ 3, Περί θείων όνομ., 
Κεφ. I, VI, 596 Α). Ώς σκότος υπέρ φώς και άγνωσία Υπέρ γνώ'σιν ών, προσαγο¬ 

ρεύεται θείος γνόφος (ΡΟ 3, έπιστ. Ε\ 1073 Α). 

3. ΟΙ άγγελοι ή νόες είναι τά έκ θεού φώτα ( ΡΟ 3, Περί θείων όνομ., Κεφ. 

IV, II, 696 0). Ό * Ιησούς είναι τή πατρικόν φώς ( ΡΟ 3, Περί τής οΥρ. ίερ«, 

Κεφ. I, II, 121 Α ). Τό Υπερούσιον φώς τής θεότητος καταύγαζαν καί φωτίζον τά 
νπ* αυτό πέμπει τήν θεαρχικήν του ακτίνα ( ΡΟ 3, Περί τής οΰρ. Ιερ., Κεφ. II, 

V, 144 Β) κμί φωτοδοσίαν. *Η φωτοφανεία αΰιη επιλάμπουσα Ιπί τών άλλων είναι 
κατ’ ούσίαν μία θεοφάνεια εις τά μέτρα τής άνθρωπίνης φύσεως πβρικβκαλυμμένη 
και τοΐς καθ' ημάς προνοίφ πατρική συμφυώς καί οϊκείως διεσκβυασμένη (ΡΟ 3, 

Περί τής ούρ. ίερ., Κεφ. I, ΐί, 121 Β Ο). 
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Τό σκότος είναι ό εχθρός του φωτός. Ή παρουσία του φωτός Ικδιώκβι 
το σκότος. Τό σκότος είναι τό παντελώς μή δν. Δέν έχει ΰπόσιασιν οΰτε 
είναι άρχή. Είναι έλλειψις καί στέρησις φωτός. Είναι παρυπόστασις1 

καί ιδέα ψευδής. 

Τό φως δμως καταυγάζον τά ΰπ* αυτό δεν ΰφίσταται οΰσιασχικήν μείω- 

σιν 2 3. Ή άκτίς του Ιξερχομένη εκ τής πηγής κατ’ ουσίαν παραμένει εΐς τήν 
οΐκβίαν έδραν. Φωτίζουσα τά άλλα δέν άναλίσκεται είς αΰτά. Παραμένει εις 
Ιαυτήν άνεξάντλητος. Κατά τόν φωτισμόν των σωμάτων δέν είναι τό φως 
εκείνο τό όποιον εξέρχεται έαυτον, άλλα τά σώματα εισέρχονται εις αΰτό. 

Τά φωτιζόμενα μετέχουν αύτοϋ χωρίς αυτό νά δαπανάται υπ* αυτών; Τό 
άντίθετον θά Ισήμαινέ τήν κατάργησιν τής φωτιστικής άρχής υπό των 
φωτιζόμενων. 

Τά μετέχοντα τής φωτοδσσίας μετέχουν αΰτοΰ του φωτός εισερχόμενα 
εΐς τήν φωτιστικήν του άκτΐνα. Ή παρουσία του χαρίζει τήν κοινωνίαν των 
πρός αυτό. Τά πάντα συνδέονται οθτω μετά του φωτός. Ή κοινωνία καί 
άναστροφή αυτή φωτός και φωτιζόμενων μαρτυρεί τήν διαφοράν των. Τό 
φώς χωρίζεται αυτών ώς έτερόν τι. Τό πεςρωτισμένον δέν είναι φώς οΰτε τό 
φως πεφωτισμένον. Τά φωτιζόμενα αποκτούν ατομικήν ΰπόστασιν διά τής 
φωτοχυσίας τοΰ φωτός. Ή παρουσία του τά καθιστά δρατά. Ή παρουσία 
του τά άποκαλυπτει. Γίνεται δρατδν μετά των ΰπ* αΰτοΰ έλλαμπομένων8, 

μάλλον καθιστφ τά άλλα δρατά ενφ αυτό, ώς άσώματον, παραμένει αόρατον. 

Όρατή είναι μόνον ή επιφάνεια τών σωμάτων, ήας άποτελει τδ δριον 
έπαφής μετά τοΰ φωτός. Τά χρώματα έπι τής έπιφανείας τών σωμάτων είναι 
δ καρπός τής πάλης φωτός καί σώματος, φωτός καί σκότους- Τό φώς προσ- 

πΐπτον έπί τοΰ φωτιζομένου αντανακλάται έπιστρέφον εΐς ιήν πηγήν του. 
Τά φωτιζόμενα συναποκομίζουν Ικ τής κοινωνίας των μετ* αΰτοΰ τήν 
ά γλ α ία ν τήςλάμψεώς του, ενφ αυτό παραμένει άμερές 4 καί ΰπεράνω πάντων. 

Τό φωτιζόμενον μετέχει αΰτοΰ άναλόγως τής έπιτηδειότητός του5 6. Ή 
μετοχή Ιπιτελεΐται κατά τό δυνατόν. Ή δυνατότης τοΰ μβτέχοντος είναι δ 
δεύτερος δρος εΐς τήν διαλεκτικήν αυτήν σχέσιν φωτός καί φωτιζόμενου5. 

1. ΡΟ 3, Περί θείων όνομ., Κεφ. IV, XXXI, 732 0. 
2. ...άμείωτσν έν πάσαις ταΐς πανολβίαις έαυτοϋ μεταόόσεσι ( ΡΟ 3, Περί τής 

Οΰρ. ·Ιερ., Κεφ. XV, II, 329 0.) Πλωτ. Ένν. VI 9, 9, 1-6. 

3. Πρβλ. δ. V. Ρ., II 24, 63, 36 -37 ώσπερ οϋν τό φως ίαυτό δείκνυα καί 
πάντα τά έν αύτφ. 

4. Τό πΟρ, δ πατήρ τοΰ φωτός έστι μεν ώς εϊπεϊν έν πάσι καί διά πάντων άμιγώς 
φοιτά καί έξήρηται πάντων ( ΡΟ 3, Περί τής Ούρ. Τερ., Κεφ. XV, II, 329Α). 

5. Πρβλ. άναλόγους έκφράσεις* διαφορώ ς, άναλόγως, κατά τόν 
οίκβΐον λόγον καί κατά τήν έκάστων έπιτηδβιότητα, 

6. ΑΙ σκέψεις τής δυνάμεως καί τοΰ δυνάμει βΐσάγονται είς τόν νβοπλατωνι- 
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Τα φωτιζόμενα εΐναι εναργέστερα η άμυδρότερα, διαφανέστερα ή σκοτεινό¬ 

τερα. Η μικρότερα παρουσία φωτός δέν οφείλεται εις τον φωτοδότην αλλά 
είς τήν « φωτοληψίας άνεπιτηδειότητα »1 τοΰ μετέχοντος. ΕΙς τήν αφθονίαν 
τοΰ φωτός άνθίσταται ό φθόνος της ΰλης. 

Ή εΐκών είναι τό φωτιζόμενον υπό τοΰ αρχέτυπου. Τό φως τοΰ άρχε- 

τύπου τήν καταξιώνει, διότι είναι εκφανσις αΰτοΰ. Τό φώς καίτοι 
άνεκφοιτήτως παραμένει είς τήν αρχήν του καταυγάζει τήν εικόνα. Ή 
απορροή του εΐναι ή δυναμική σχέσις τής ενεργείας του επί τής είκόνος. 

Ώς υπερβατική αρχή εξήρηται8 τής είκόνος. Ή μετοχή τής είκόνος 
είναι οΰχί οΰσιωδώς άλλα κατά μετοχήν ώς ουσης επδ εώ ειΗο 
καί οΰχι επδ α δε. Μεταξύ των βεβαίως υπάρχει αναλογία8. Ή αναλογία 
καί ή όμοίωσις προκύπτει έκ τής άνατατικής κινήσεως τής είκόνος προς τό 
παράδειγμα. Ή εΐκών μιμείται τό παράδειγμα και ούχί τό παράδειγμα τήν 
εικόνα4. 

Ούτως είς τάς τάξεις των υποστάσεων καί ιεραρχιών έκαστη ΰπόστα* 

σις είναι εΐκών τής προγενεστέρας. Είναι μία συνέχεια ζωής διαφοροποιη¬ 

μένη άλλα καί δντικώς έξηρτημένη έκ τής προγενεστέρας ώς άπήχημα 
καί ίνδαλμα αυτής* 

Ό νοΰς είναι ίνδαλμα& τοΰ Ινός, ο! άγγελοι εΐκών6 καί έσοπτρον 
τοΰ Θεοΰ. Τό είναι τοΰ νοητοΰ κόσμου μετέχει τοΰ Θεοΰ. Ώς νοητή 
εΐκών αΰτοΰ άςρομοιώνει τήν ΰπερνοητήν του ουσίαν. Είναι ή νοητή άνα- 

λογία καί συμμετρία, ήτις ώς νοΰς έντατικώς κατευθυνομένη πρός 
τον Θεόν άποσφζει τήν οΰσίαν αΰτοΰ διά τών νοητικών της μέσων. Μέσα είς 
τόν νουν ή θεία σιγή γίνεται λόγος καί άγγελος έξαγγελτικός καί 
έκφαντορικός. Οΐ άγγελοι άποκαλΰπτουν οΰτω τήν υπέρ λόγον θεότητα. 

Δΐ ΐδέαι τοΰ νοϋ προϋπάρχουν ήδη είς τό βάθος τής θεότητος 
ένιαίως καί συνειλημμένως. Ό Θεός ώς προόν προϋπεστή- 

σατο τό Είναι. 
Τό είναι καί αί ΐδέαι ανήκουν εις τόν Θεόν καίτοι ό Θεός δέν είναι 

σμόν έκτης αριστοτελικής φιλοσοφίας και χρησιμοποιούνται εΰρύτερον είς τήν θεωρίαν 
τών υποστάσεων καί τής ψυχής, Ή δννατότης τώρα από απλής εννοίας τοΰ τ ό 5 ε τι 
γίνεται 6 απαραίτητος όρος κατά τήν αναγωγικήν πορείαν τής ψυχής πρός τό Έν. 

1. ΡΟ 3, Περί θείων όνομ., Κεφ. IV, IV 697 Β. 

9. Ούδέ γάρ έατιν άκριβής εμφέρεια τοϊς αΐτιατοϊς καί τοϊς αίτίοις, άλλ* έχει μέν τά 
αΐτιατά τάς τών αίτιων ένδεχομένας εικόνας, αυτά 6έ τά αίτια τών αΐτιατών έξβρηται καί 
υπερίδρνται (ΡΟ 3, Περί θείων όνομ. II, VIII, 64&0). 

3. Πρβλ. Πλάτ. Πολιτ. VI, 508β 13 ίκγονον άνάλογον έαντφ. 

4. ΡΟ 3, Περί θείων όνομ. IX, VI, 913 Ο Ο. Πρβλ. Πλωτ. Ένν. I 2, 2, 4 -10 

καί Ένν. I 2, 7, 28-30. 

5. ΡΟ 3, Περί τής Έκκλ. Ίερ., Κεφ. IV, I, 473 0. 

6. ΡΟ 3, Περί θείων όνομ. IV, XXII, 724 Β. 
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τό είναι άλλα τό είναι μετέχει αύτου. "Εχει δρισμόν καί μορφήν §ξ αυτού· 

Παν υφιστάμενον φανερώνει καί έκφράζει τήν θεότητα. *0 κόσμος 
είναι εχρίΐοαίΐο άεί καί δ Θεός οοηιρΠοαΙίο ιηιιπάΐ ώς λέγει δ 
Κουζανός1 2 3. Τδ παν είναι μ(α είχών του Θεοΰ. Έξειλιγμένη βίκων μιας 
δυναμικώς καί δυνάμει προϋπαρχοΰσης ουσίας 2ν τφ Θεφ. 

Τό θειον φως κατερχόμενον δίδει δντολογικήν ενότητα είςτά διάφορο- 

ποιηθέντα κτίσματά του. Ή διαφοροποίησις τής ιεραρχίας δεν έγκειται είς 
τήν έξασθένησιν τής θεαρχικής άκτΐνος. Ή εξασθένησις δφείλεται είς τά 
μετέχοντα. Ή παρουσία του φωτός διατηρείται άκέραιος είς τά <ρωτιζό' 
μένα. Μέ τήν παρουσίαν του φωτός φωτίζονται τά φωτιζόμενα. Είναι 
πεφωτισμένα. Διά τ ό 8τι ταΰτα δέν οίκειοποιοΰνται πλήρως τήν παρου¬ 

σίαν του θείου φωτός δέν είναι ΰπεύθυνον αδτό αλλά τό ανεπιτήδειων τής 
φΰσεώς των. Ή ύλη καί ή άντίστασις, τήν δποίαν παρουσιάζουν» εμποδί¬ 

ζουν τήν διέλευσίν του. 

Ούτω μεταξύ τού θείου φωτός καί τού σκότους ποικίλλουν αί αποχρώσεις 
τού φωτός. Τό φως είναι ή παντελής απουσία τού σκότους· Τό σκότος είναι 
ή παντελής απουσία φωτός, ή παντελής έλλειψις καί στέρησις ιού φωτός. Τό 
σκότος δέν είναι άρχή* ή ουσία. Είναι ψευδουσία, Δέν ένέχει τι τό θετι¬ 

κόν. Είναι ή σκιά, ή παρακολουθούσα τό φωτιζόμενον σώμα. Παρυτρίστα- 

ται8 εις τό φωτιζόμενον. "Οπου δέν υπάρχει ούτε τό φωτιζόμενον εκεί βα¬ 

σιλεύει ως παντελές σκότος καί παντελώς μή δν. 

Τό φως καί τό σκότος εΰρίσκονται είς συνεχή αντιδικίαν εντός των 
δημιουργημάτων τού Θεού, ως τό αγαθόν καί τό κακόν. Δί Ικάστοτε βαθμί¬ 

δες ΰφίστανται είς τήν σταθεράν έντασιν καί άγώνα φωτός καί σκότους, 

αγαθού καί κακού, καλού καί αίσχροΰ. Τό θειον φως διαχεόμενον έν τφ 
κόσμφ, οστις αποτελεί Iξέλιξιν αυτού επιστρέφει άνεκτροιτήτως 
είς τήν πηγήν του. Τά φωτιζόμενα, άσχέτως διαφοράς, επιστρέφουν είς τήν 
άρχήν των, ήτις είναι ή συναγωγή καί συνέλιξις αυτών. 

Τό μονοειδές φως συνάγει πάντα τά διεσκεδασμένα είς εν. 
Τά φωτιζόμενα προερχόμενα έκ τού θείου ήλίου έπιστρέφαυν είς αυτόν άνα- 

τατικώς. Εύθυγραμίζονται καί κατευθύνονται πρός τήν άρχήν των ώς αί 
άκτΐνες κύκλου πρός τό κέντρον αυτού, αί εΰθεϊαι πρός τήν στιγμήν έξ ής 
προέρχονται ή ο! άριθμοί είς τήν μονάδα μετρήσεώς των, τό έν. 

Ιδιαιτέρας προσοχής χρήζει ή έννοια τής εΐκόνος είς τήν περί καλού 
θεωρίαν τού Διονυσίου. Ή αισθητική τού Διονυσίου ακολουθεί τήν γραμ- 

1. Πβ άοείπ ί£ηοΐ'&ηϋ&, Π, 3. 
2. Τό φώς δν φως αεί φωτίζει καί τό σκότος ώς τό αγαθόν τό κακόν ( ΡΟ 3, 

Περί θείων όνομ. IV, XXIV, 728 Α). 
3. ΡΟ 3, Περί θείων όνομ. IV, XXXI, 732 Ο. 
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μήν της νεοπλατωνικής σχολής. Τό καλόν τό αντιλαμβάνεται ως ό Πλωτΐνος 
καί ό Πρόκλος. Ή συμβολή του είναι μικρά εϊς τήν των προηγουμένων 
περί καλού άντίληψιν. Κατ* Ιξοχήν τονίζει τον συμβολικόν και αναγωγικόν 
χαρακτήρα τής εΐκόνος. 

Ή βίκων είναι σΰμβολον του νοητού κόσμου και τής θεότητος. Τούτο 
βεβαίως πρεσβεύει και ό Πλωτΐνος άλλα δεν τό εκφράξει απολύτως σαφώς. 
Έπειτα εϊς τον Διονύσιον παρατηρεΐται ποιά τις μετατόπισις εϊς τό βάρος 
τής αρχής του καλόν. Εϊς τόν Πλωτΐνον τό καλόν Ιχει τήν αρχήν του εϊς τό 
εν, τήν καλλονήν1· άλλα τονίζεται Ιδιαζόντως ο ρόλος του νού ως μετα¬ 

φυσικής αρχής αυτόν2 3. Εϊς τόν Διονύσιον τουναντίον ή αρχή του καλού 
είναι δ Θεός*. Τό αϊσθητόν κάλλος τής εϊκόνος είναι ή θεοφάνεια Ιν τφ 
κόσμφ των φαινομένων. 

Εϊς τήν φιλοσοφίαν του Πλάτωνος τό κάλλος τής τέχνης είναι υποδεέ¬ 

στερον του φυσικού. Ή φυσική μορφή εύρίσκεται πλησιέστερον προς τήν 
ϊδέαν από τήν εικόνα τού καλλιτέχνου. Ή εϊκών ως μίμησις άπέχει εκ τής 
άληθείας καί τής Ιδέας τού καλού. *0 Αριστοτέλης βραδύτερόν καταξιώνει 
τήν τέχνην κα'ι δεν τήν θεωρεί απλώς ως μίμησιν· Τό είδος τού καλλιτεχνή¬ 

ματος και τής τέχνης προϋπάρχει εϊς τήν ψυχήν τού καλλιτέχνου και οΰχι εϊς 
τήν φύσιν* Τό καλλιτέχνημα εχει επακτόν τό είδος Ικ τής ψυχής τού καλλι¬ 

τέχνου4 *, ενφ εϊς τήν φύσιν ενυπάρχει. Αυτή μόνον ή διαφορά υπάρχει. 
*0 Πλωτΐνος πρώτος Ικφράζει τήν θεωρίαν περί τής υποκειμενικής 

αρχής τού έργου τέχνης. Τό καλλιτέχνημα δεν είναι πλέον μίμησις φυσικών 
αντικειμένων άλλα πνευματικόν γεγονός. *Η τέχνη Ιχει μεταφυσικόν βάθος. 

Είναι απόρροια καί άντανάκλασις πνευματικής θέας, Ικπεφρασμένης επί τής 
ύλης. Ή κλασσική άντίληψις τού καλού ώς αρμονίας καί συμμετρίας απο¬ 

κρούεται παντάπασι. Τό αισθητόν καλόν δεν συνίσταται έκ τού έπί τής ύλης 
Ιξωτερικοΰ είδους. Ούχί τό εξωτερικόν άλλα τό Ινδόν είδος τής ψυχής 
τού καλλιτέχνου Ικ τής θεωρίας τού Νού πληρωθέν εκφράζεται Ιπί τής 
αϊοθητής ύλης. Κάλλος είναι μάλλον τό επί τή συμμετρίφ επι- 

λαμπόμενον ή τήν συμμετρίαν6. Ή τέχνη γίνεται τώρα δ ιερο¬ 

φάντης τού πνεύματος6. Δέν μιμείται τάς μορφάς τής φύσεως άλλα τάς χρη¬ 

σιμοποιεί μόνον διά νά έκφραση μεταφυσικά περιεχόμενα7. Ούτως εισάγει 

1. Πλωτ. Ένν. I 6, 6, 21-22. 

2. Πλωτ. Ένν. I 6, 9· 40-43. 

3. Είναι καλόν καί κάλλος ( ΡΟ 3, Περί θείων δνομ. IV, VII, 7010), 

είναι τιάγχαλον &μα χαϊ ύηέρχαλον καί ύπερούσιον χαλάν ( αύτόθι 701 Ο Π). 

4. Άριστ. Μετά τά Φυσ. Ζ, 7, 1032α 32-10320 1. 

6. Πλωτ. Ένν. VI 7, 22, 26-26. 

6. έτζεϊ καί τό χαλάν τά έν σώματι άσώμαχον Πλωτ. 'Ενν: VI 3, 16, 18 -19. 

7. Καί μέχρι τον πρό τον είδώλον & νοητός κόσμος.,. Νοητού τοίνυν εϊκών έχουσα 
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τήν Ιδέαν εις τήν σφαίραν των αισθήσεων» τό γενικόν Ιντός του ειδικού. 

Ή εΐκών συνεπώς είναι αισθητή παρόυσία του παραδείγματος- Είναι 
σκιά και αΙσθητόν ε X 8 ω λ ο ν τής Ιδέας. 

Εις τον νεοπλατωνισμόν τό κάλλος καθ* Ιαυτό είναι δ νους. Ό νοΰς, 

ή σφαίρα του δντος καί τής αλήθειας είναι ή έδρα του νοητού κάλλους, τής 
άρχής έξ ής προέρχεται τό ψυχικόν και σωματικόν κάλλος. Υπερβατική άρχή 
του νοητού κάλλους είναι τό αγαθόν, ή καλλονή1. 

Τό καλόν έχει άμεσον εξάρτησιν εκ του άγαθοΰ. Τό καλόν κατά Πλά¬ 

τωνα είναι ο τρόπος εμφανίσεως του άγαθοΰ. Εΐς τόν Φίλη0ον δ Σωκρά¬ 

της ζητών τήν Ιδέαν του άγαθοΰ άναγκάζεται νά προσφυγή εϊς την του 
καλού φύσιν*. Έκ τής εΐκόνος, του εκγόνου, προσπαθεί νά μαντεύση 
τόν δημιουργόν της. 

Τό κάλλος χαρακτηρίζεται δπό του Πλάτωνος ώς εκφανέστατον8 

καί ερασμιώτατον. Αστράπτει καί φέγγει ώς τό φως. Κάλλος καί φως 
καταυγάζουν τά πέριξ αΰιών- Κατέρχονται μέχρι των φωτιζόμενων, δημιουρ- 

γοΰντα μετ’ αυτών φωτιστικήν συνάφειαν. Φαίνονται καί επιφαίνονται. 
Έπεκτείνονται καί αΰτοπολλαπλασιάζονται επί τών φωτιζομένων. Τά φωτι* 

ζόμένα πάλιν έγείρονται και συρρέουν προς τό φώς και τό κάλλος. "Οπως ή 
δρασις έγείρεται δπό του φωτός, οδτω τά φωτισθέντα έγείρονται δπό του 
κάλλους- Ή δρασις γίνεται δ έρως τών φωτισθέντων προς τό' φώς, ή θέα 
του κάλλους πρός τήν αρχήν αδτοΰ. 

Τό κάλλος καί τό φώς έχουν παρακλητικόν χαρακτήρα. Εμφανιζόμενα 
κεντρίζουν διά τής παρουσίας των τόν θαυμασμόν. Έλκουν καί σαγηνεύουν 
τήν δρασιν καθ* 8ν χρόνον δεν άποκαλΰπτονται απολύτως άλλά έπιφαίνον- 

ται επί τών φωτιζομένων σωμάτων. Ή γοητεία των έγκειται εΐς τό δτι 
απλώς νεύουν επί τών μετεχόντων τής παρουσίας των- Συγχρόνως άποκα*· 

λύπτουν καί αποκρύπτουν έαυτά. Ή άγλαΐα τών σωμάτων διακηρύσσει 
σιωπηρώς τήν παρουσίαν των καί καλεί4. Φώς καί κάλλος έχουν παρακλη¬ 

τικός Ιδιότητας. Καλούν τούς πάντας είς κοινήν θέαν. 

Ινδάλματα ου τον τζεποιηκάτος, άλλά τών περιεχομένων ίν τφ πεποιηκότι... Πλωτ. 'Ένν. 

VI 2, 22, 36 - 44. 

1. Πλωτ. Ένν. I 6, 6, 21. 

2. Πλατ. Φιληβ. 64β 6. 

3. Πλατ. Φαϊδρ. 250ά 7. 
4. Καλόν μέν είναι λέγομεν τό κάλλους μετέχον, κάλλος δέ τήν μετοχήν της καλλο- 

ποιου τών βλων καλών αίτιας. Τό δέ ύπεροόσιον καλόν κάλλος μέν λέγεται διά τήν απ' αύτοϋ 
πάσι τοϊς οδσι μεταδιδομένην οίκείως έκάστω καλλονήν, καί ώς τών πάντων εύαρμοστίας καί 
άγλαΐας αίτιον, δίκην φωτός έναστράπτον δπασι τάς καλλοποιούς της πηγαίας άχτϊνος αύτον 
μεταδόσεις, καί ώς πάντα 7ΐρός έαντό καλούν (δθεν καί κάλλος λέγεται) καί ώς δλα έν δλοις 
εΐς ταύτό συνάγον { ΡΟ 3, Περί θείων όνομ. IV, VII, 701 0Ι>). 
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Ή αισθητή εΐχών ε!ς τον Διονύσιον είναι ή παρουσία τού θείου φω¬ 

τός. *Η θεαρχική άκτίς είναι παρούσα εις την είκόνα. Τό θειον είναι είς 
τήν εικόνα και ή εΐκών είναι εκφανσις1 τού θείου. Ή είκών κατέχεται 
ύηό τού θείου φωτός. Τό θειον είναι ολόκληρον εΐς τήν εϊκόνα παρόν ώς ή 
σφραγίς είς έκαστον των Ικτυπωμάτων2 3 αυτής. 
Ή σχέσις θείου καί εΐκόνος είναι ανάλογος εκείνης του φωτός προς τό 

φαινόμενον. Ή είκών είναι φαινόμενον τού θείου φωτός, τού θείου κάλ¬ 

λους. Φαίνεται διά του φωτός αυτού. Χωρίς φως δεν δημιουργεΐται φαίνό* 

μενον. Τό φαινόμενον είναι ή εκδήλωσις τού φωτός. Είς τό φαινόμενον 
έπιφαίνεται τό φώς9, δπερ διαχέεται τρόπον τινά μέσφ αυτού. 

Ή είκών ώς εκπεφρασμένη μορφή τού θείου4 5, ώς ό προφορικός λόγος 
προς τον Ινδιάθετον, παραπέμπει είς τό θειον. Γίνεται σύμβολον αυτού. 

Καί σύμβολον σημαίνει συμβολή δύο έτέρων παραγόντων. Μέσα είς τό σύμ¬ 

βολον συμβάλλουν οΐ συμβαλλόμενοι. Καί εΐς ιήν είκόνα οί συμβαλλόμενοι 
είναι ή ύλη καί τό φώς’ ή πεφωτισμένη ύλη, ήτις διά τής άγλαΐας της έκ- 

φράζει τρανώς τήν συμβολήν τού θείου φωτός. 

Ή είκών ώς σύμβολον υποβαστάζει τό θειον. Τό Ικφράζει αΐσθητώς. 

Εντός τής ένύλου μορφής συμ<ριλιοΰνται ιό είδικόν μέ τό γενικόν, ιό πεπε- 

ρασμένον μέ τό άπειρον6 * *. Τό θειον γίνεται αίσθητή έποπτεία καί ή ύλη 
χάνει τον ταπεινόν χαρακτήρα αυτής. Ή εΐκών ώς σύμβολον τού θείου 
είναι συγκατάβασις αυτού προς σωτηρίαν των αισθήσεων όμοία εκείνης του 
σαρκωθέντος Λόγου. 

Ή είκών είναι ή Ινσάρκωσις τού θείου- Θείρ συγκαταβάσει σαρκοΰται 
τό θειον καί σφζονται τά αισθητά. Ούτω τό αισθητόν κάλλος τής είκόνος 
εγείρεται εκ τής φθοράς καί χειραγωγεί προς τό θειον. Γίνεται ή γέφυρα ή 
μετάγουσα από γης είς ουρανόν. 

Ή είκών είναι τφ δντι άναγωγή®. *Η αναγωγική λειτουργία της δφεί- 

1. δώ καί φωτιανυμιχώς ύμνεΐται τ άγαθάν, ώς έν εΐκόνι τό άρχέιυηον έκφαινόμενον 
( ΡΟ 3, Περί θείων όνομ. IV, 967Ο). 

2. ΡΟ 3, Περί θείων όνομ II, 644 Α. ΑΙ εΙκόνες είναι έκτνπώματα τής νοητής 
διαδόσεως καί τής άνλον φωτοδοσίας. 

3. ταΐς έκασταχοΰ των δντων άναλόγοις έλλάμψεσιν άγαθοπρεπώς έπιφαίνεται (ΡΟ 
3, Περί θείων όνομ. II, 588 Ο Ό). 

4. .,.νλαΐφ χειραγωγέ χρήσαιτο τά μέν φαινόμενα κάλλη τής άφανονς ευπρεπείας 
άηεικονίσματα λογιζόμενος ( ΡΟ 3, Περί της ούρ. Ιερ., Κεφ. I, III, 121 Οϋ). 

5. ήμείς δέ αϊσθηταϊς εΐκόσιν έπϊ τάς θείας, ώς δυνατόν, άναγόμεθα Θεωρίας ( ΡΟ 3, 

Περί τής έκκλ. Ιερ., Κεφ. I, II, 373 Β). 

6. ...έτιεί καί αύτή (εο· ή εΐκών) πρός τον όντως καλού τήν ϋπαρξιν έοχηκνΐα 
κατά τιαααν αύτής τήν ύλαίαν διακάαμηαιν άπηχήματά τινα τής νοερός εύπρεπείας &χει καί 
δυνατόν έστι δΐ αυτών άνάγεσθαι πρός τάς άΰλους άρχετυπίας (ΡΟ 3, Περί τής οόρ· 

Ιερ., Κεφ. II, IV, 144Β). 

9 - 8 -1967 



Ή έννοια τής εΐκόνος είς τόν Ψευδό ■ Διονύσιον Αρεοπαγίτην 257 

λεται εις τόν έκ Θεού φωτισμόν της. Ή Απορροή του φωτός §κ του Θεού 
είναι αληθής αναγωγή1 * 3 ανάλογος τής υπό τής βΐκόνος φωτοληψίας. "Οσον 
περισσότερον φως είσδέχεται ή εΐχών έκ του ωκεανού του θείου φωτός, τόσον 
ανέρχεται είς το θειον, τόσον γίνεται φωτεινοτέρα καί δψηλοτέρα. 

Ή εΐχών τώρα μέσφ τής ύλης, των αίσθητών μορφών καί μέσφ των 
τύπων καί των ανθρωπίνων σχημάτων, βδηγει πρός τά νοητά καί άσχημάτιστα 
θεία. Τό τυχαΐον των άνθρωπομορφικών σχημάτων και συμβόλων άποκα* 
λύπτει καί συγκαλύπτει συγχρόνως τό θεΐον*. Ό Θεός κρύπτεται εΐς χήν 
υπερούσιον ουσίαν του. Τό αίσθητόν σΰμβολον άδυνατεΐ νά έχη πλήρη άντα- 

πόκρισιν πρός αυτόν. Είναι πάντοτε μία προσπάθεια καί πρόσβασις πρός 
τό θειον. Δι* αυτό τό σΰμβολον εκφράζει άπολΰτως τήν θεολογίαν του Διο¬ 

νυσίου. Εις τό σΰμβολον καταφάσκεται ό Θεός καί συγχρόνως γίνεται άπό- 

φασις, ως κατ* εξοχήν ΰπεράνω καταφάσεως καί άποφάσεως. 
Ή εΐκών ώς εκ τούτου γινομένη πεπερασμένον σΰμβολον του θείου 

αναλαμβάνει τό Ιργον νά χειραγωγήση® τόν άνθρωπον μέσφ των ύλαίων 
μορφών πρός αυτό. Ή χειραγωγία είναι δύσκολος, ό χειραγωγών μόνον 
διευκολύνει τήν περιπλάνησιν μέσα είς τήν άγνωσίαν του θείου. Τό γνω¬ 

στόν είναι ή αισθητή μορφή4 5» τό άνεξιχνίαστον, τό θειον. Χωρίς τό θειον 
είς τήν αισθητήν μορφήν δεν θά έπετυγχάνετο ή χειραγωγία αΰτή. Ή 
μορφή θά ήτό τι άδιάφορον, ώς αΐ λοιπαι αίσθηιαΐ μορφαί. Εκείνο, τό όποιον 
ένορατικώς όδηγεϊ πρός τό θειον είναι ή παρουσία6 αΰτοϋ του Ιδιου. Τό 
θειον καταβαΐνον εΐς τήν εικόνα καθαγιάζει αυτήν. Εις τήν εΙκόνα είναι τό 
θεϊον ώς δ Ιησούς είς τά μυστήρια6 τής Εκκλησίας. Ή εΐκών λατρεύεται ώς 
παρουσία αυτού Ώς μίμησις τής θεότητος εχει δντολογικήν έξάρτησιν §ξ 
αυτού. Ή εΐκών είναι ή κάθοδος7 * τού θείου εΐς αύτήν και συγχρόνως άνο- 

1. Είναι αναγωγή ώς τι ηροσεθίζον Ιερώς άνατε/νασθαι διά τών φαινομένου έπί τάς 
ύηερκοαμίονς άναγοτγάς ( ΡΟ 3, Περί τής ούρ. Ιερ., Κεφ. II, V, 145 Η). 

2 καί δείξει τό άληθές έν τφ όμοιώματι, καί τό άρχέτνπον έν τη εΐκόνι, καί έκάτερον 
έν έκατέρφ καρά τό τής σύσίας διάφορον ( ΡΟ 3, Περί τής έχχλ. Ιερ., Κεφ. IV, I, 

473 0). 

3. ...τά μέν αίσθητώς Ιερά των νοηταη; άπεικονίσματα καί έπ* αύτά χειραγωγία καί 
δδός, τά δέ νοητά των κατ’ αϊσθησιν... άρχή καί έπιστήμη ( ΡΟ 3, Περί τής έκχλ. Ιερ., 
Κεφ. II, II, 397 0). 

4. "Η συμβολική έχει Ανάγκην των αίαθητών μορφών ώς δεομένη τών αίσθητών 
είς τήν έξ αύτών έπίτά νοητά θειοτέραν ήμών Αναγωγήν (ΡΟ 8, Περί τής έκκλ. Ιερ., 
Κεφ. I, V, 377Α). 

5. Είς τήν εικόνα τό θειον ώς τών όπλων έφ9 έαντών Αγνώστων τε καί άθεοιρήτων 
ήμΐνύπαρχόντων ( ΡΟ 3, Περί τής ούρ Ιερ.. Κεφ. II, I, 137 Β). 

6 ...έπιτεθέντιον τφ Θείφ Θνσιασνηρίφ τών σεβασμίων συμβόλων, δι ών 6 Χριστός 
σημαίνεται καί μετέχεται ( ΡΟ 3, Περί τής έκκλ. Ιερ., Κεφ III, IX, 437 0). 

7. *Ως έχτνπώματα της νοητής διαδάσεως καί τής άνλον φωτοδοαίας ( ΡΟ 3, Περί 

ΕΠΕΤΗΡΙΕ ΒΤΑΖΡΕΙΑΖ ΒΥΖΑΝΤΙΝΉΝ ΖΠΟΥΑ6Ν 'ΚτΟί ΛΕ' 17 
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θος πρός αυτόν. Ή ψυχή διά τής εϊκόνος συμβολικώς καί άναγων ι- 
κώς1 αίρεται εις τό θειον. Ή εϊκών είναι έμπρακτος τρόπος ελευθερίας 
τής ψυχής υπό του θείου. Διά τής είκόνος ως συμβόλου λυτραΰταί ή 
πεσοΰσα ψυχή §κ του κόσμου των αισθήσεων και τής αμαρτίας, διότι εϊς τήν 
εΐκόνα αναγνωρίζει τό θειον2. 

Οί Πατέρες τής Εκκλησίας άσπάζονται πλήρως τό σόμπαν του Διονυ¬ 

σίου. *Η περί “Ιεραρχιών και εϊκόνος γενικώτερον διδασκαλία του ευρίσκει 
θπήχησιν εϊς “Ανατολήν καί Δυσιν. “Η εικονολατρία εϊς τό πρόσωπόν του 
εδρίσκει τόν ένθερμον ύποστηρικτήν. “Ο βυζαντινός καί δ καθεδρικός ναός 
τής Δύσεως εκφράζουν κατά τόν πλέον μεγαλειώδη τρόπον τήν αϊσθητικήν 
του. Μέ τήν άνατατικήν των δύναμίν και τόν έσωτερικόν των φωτισμόν 
γίνονται ή εϊκών του νοητού καί ΰπερνοητοΰ κόσμου- Γίνονται τό απή¬ 

χημα8 μιας ιηιΐδίαι οοείοδίΐδ. 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚ. ΚΟΥΤΡΑΣ 

τής οΰρ. Ιερ.% Κεφ. I. III, 121 Τ> ανάγει ήμας διά τ&ν αισθητών έπί τά νοητά κάχ 
των ίεροπλόστων συμβόλων έπϊ τάς άτιλάς τών Ιεραρχιών άκρότητας ( ΡΟ 3, Κεφ. I, III* 

124 Α ). 
1. ΡΟ 3, Περί τής όΰρ. Ιβρ.', Κεφ. I, II, 121 Α. 

2. Πρβλ. Πρόχλου, ΈΙς τόν Τίμαιον, II 246, 7-9 ( οά. Κ. Βΐβΐιΐ, Ι,εΐρζί#, 

1903ΕϋΧΐ γάρ καί έν ταΐς εϊχόσι τά παραδείγματα Θεωρεΐν καί διά τούτων έη* έχεϊνα 
μεταβαίνειν. 

3. ΡΟ 3, Περί θείων όνομ., Κεφ. VIII, II, 892 Α). 



ΦΥΛΛΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΥ 
ΤΗΣ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΘΕΤΟΥ 

(ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ ΣΕΡ ΑΓΙΟΥ ΑΡ. 37) 

ΕΝ ΤΟΙΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΟΙΣ ΒΑΣ. ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ 

Τό περιεχόμενον των χειρογράφων κωδίκων των αποκει μενών νΰν Ιν τι 
βιβλιοθήκη της Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, προερχομένωνδέ, ώς γνω¬ 

στόν, έκ τής βιβλιοθήκης του λογίου ιστοριοδίφου Βασιλείου *Αθ· Μυσια- 

κίδου (1859- 1933) (δωρηθείσης είς τήν Εταιρείαν υπό του υΐοΰ του κ. 

Αθανασίου Μυστακίδου), έχει καταστή γνωστόν έκ τής περιγραφής του Κ. 

Δυοβουνιώτου, δημοσιευθείσης εν τφ ΙΔ' τόμφ τής παροΰσης Έπετηρίδος1 2 3. 

Έκ των 18 έν συνόλφ χειρογράφων κωδίκων τής βιβλιοθήκης Μυστακίδου 
οί 13, γεγραμμένοι ώς έπΐ τό πολύ διό τής Ιδίας αύτοΰ χειρός, είναι έστα- 

χωμένοι τόμοι ιδιωτικής όλληλογραφίας ή συναγωγαΐ ιστορικής κυρίως ύλης, 

μόνον δέ οΐ 5 είναι αρχαιότεροι ίου δευτέρου ήμίσεος του ΙΘ' αΐωνος. 'Ο 
αυτός Κ. Δυοβουνιώτης περιέγραψβν έν τοΐς Ιπομένοις τόμοις τής Έπετηρί- 
δος τό πλήθος των μή Ισιαχωμένων τετραδίων, ότάκτων σημειώσεων καί 
δελτίων παντοίας ύλης, κατατεταγμένων ιΐς 500 φακέλους, τα όποια κατέλι- 
πεν 6 πολυμαθής λόγιος8. Μεταξύ των καταλοίπων τούτων περιλαμβάνεται 
καί δ ΰπ* αριθμόν 495 φάκελος, του οποίου τό περιεχόμενα περιγράφει 6 

Δυοβουνιώτης ώς εξής: « Φάκελλος περιέχων τέσσαρα αποκόμματα έκ χειρο¬ 

γράφων ώς καί φωτογραφικό όποτυπώματα διαφόρων εγγράφων καΐναών»®. 

Πράγματι έν τφ φακέλφ τούτφ περιέχονται σύν δλλοις φύλλα απεσπασμένα 
εκ τεσσάρων αρχαίων κωδίκων, τό όποια παρουσιάζουν Ικανόν Ινδιαφέρον. 

Τρεις έκ των τεσσάρων κωδίκων έκ ιών όποίων απεσπάσθησαν τό έν 
τφ φακέλφ 495 φύλλα δυνανται μετά βεβαιότητος να ταυτισθοΰν πρός κώδι¬ 

κας όποκειμένους νΰν έν τφ πάλαι ποτέ Δύτοκρατορικφ Σεραγίφ, νυν δέ 

1. Κ. Δυοβουνιώτου, Χειρόγραφα έν τή βιβλιοθήκη τοΰ Β. Μυστακίδου, 
ΈΕΒΣ, τ. ΙΔ' (1938 ), σσ. 415 - 431. Περιγράφονται έν συνόλφ 17 χειρόγραφα. Έτε¬ 

ρον χειρόγραφον (έσταχωμένον τεύχος Ιστορικών σημειωμάτων του Μυστακίδου) 

περιγράφεται ύπό του Κ. Δυοβουνιώτου, Τα έν τή βιβλιοθήκη τον Β. Μυστα¬ 
κίδου κατάλοιπα αύτου, ΕΕΒΣ, τ. ΙΕ' ( 1939), σ. 359, σημ. 1. 

2. ΕΕΒΣ, τ. ΙΕ' ( 1939 ), σσ. 352 - 404, τ. ΙΤ' ( 1940), σσ. 160-210). 
3. Αύτόθι, τ. ΓΓ', σ. 209. 
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Μουσείφ Ιν Τορ&αρι τής Κωνσταντινουπόλεως. Περί τής ιστορίας τής μι- 
κρας άλλα πολυτίμου ταύτης συλλογής ελληνικών, λατινικών κ. ά. χειρογρά¬ 

φων, ή οποία άπετέλει τμήμα τής βιβλιοθήκης των Τούρκων σουλτάνων χαΐ 
έπλουτίζετο κατά καιρούς διά τής προσθήκης χειρογράφων παντοδαπής προ* 

ελεύσεως, εχει διαλάβει διά μακρών ό ΕΙαοοβδ1 2 3. Έκ τών δημοσιευθεισών 
περιγραφών των μή τουρκικών, και δή τών ελληνικών, χειρογράφων τής συλ¬ 

λογής του Σεραγίου, τελευταία και πληρεστέρα είναι ή περιγραφή του Α, 

Πείεδίηαηη *. Τό πρόβλημα, πώς περιήλθον εϊς τήν κατοχήν τού Μυστακί- 
δου και εύρέθησαν μεταξύ τών καταλοίπων του φύλλα ελληνικών κωδίκων 
του Σεραγίου, δεν είναι δυσεπίλυτον. *Ως γράφει ό Σοφοκλής Χουδαβερδό- 

γλου-Θεόδοτος, δ Μυστακίδης «κατά τάς αρχάς του 1896 Ικλήθη τηλεγρα- 

φικώς ύπό του Χαμδή βέη δπως άναλάβη οριστικήν θέσιν συντηρητου εν τφ 
Μουσείφ, ήν έτήρησε μέχρι του 1922, ώς έπιμελητής τών άρχαιοτήτων και 
βιβλιοφύλαξ τού Αρχαιολογικού Μουσείου, διευθετήσας καί διευθύνας ΐδίρ 
τήν βιβλιοθήκην αυτού. Τον Ιούνιον τού 1927 παρητήθη όπως μετοικήση 
και Ιγκατασταθή εις Θεσσαλονίκην » ®. Είναι πιθανόν δτι τα φύλλα τού φα¬ 

κέλου 495 ήσαν λυτά καί δ Μυστακίδης, υπό τήν Ιδιότητά του ώς διευθυν* 

του τής βιβλιοθήκης, παρέλαβε ταΰτα κατ* οίκον διά νά τα μελετήση άνετώ- 

τερον, νά προσδιορίση τό περιεχόμενόν των καί εν συνεχείρ νά τά επανεν- 

τάξη Ικαστον Ιν τη οΐκείφ θέσει εντός τών κωδίκων εκ τών όποιων έλήφθη- 

σαν* Φαίνεται δτι δ Μυστακίδης, είς τον όποιον ή μελέτη τών χειρογράφων 
ήτο Ιδιαιτέρως προσφιλής4, μετά τήν διευθέτησιν τής βιβλιοθήκης έσκόπευε 
νά συντάξη ή εΐχεν αρχίσει νά συντάσση κατάλογον τών ελληνικών χειρογρά¬ 

φων τού Αρχαιολογικού Μουσείου. Περί τούτου υπάρχουν ενδείξεις τίνές 
(βλ. κατωτέρω) και ώς μέρος τής προεργασίας διά τήν σύνταξιν τού κατα¬ 

λόγου τούτου δυνάμεθα ίσως νά έρμηνεΰσωμεν τήν μεταφοράν τών φύλλων 

1. Ε. I £ΐο ο ΙΤηΙοτδυοΙηιυεεη ζνχ Οοεοΐιίοΐιΐο άβτ Βίϋΐίοΐΐιείε «η δετ&ϊ 
ζα Κοηδίαηϋηοροί, I, ΗοΐάοΙΒετε 1919 (δΐίζιιηββοποΐιίο άβτ Η?ϊά€ΐΙ)0Γ£?Γ ΑΙια- 

άειπΐο άβτ ΐνΐ33οη3ο1ΐ£ΐ{1εη, ΡΉΙ. - Ιπβί. ΚΙαδεο, Ι&ϊιγΙιζιϊιε 1919, 21. ΑδΙιαηάΙιιηΕ). 

2. Ό. Αάο1ίθ€Ϊ33ΐη£ΐηη, Ροτεο^υη^οη υηά Ρυηάε ΐχη δεται. Μίί εΐηεχη 
νετζείοίζοίβ άεΓ ηΐοΙιΤΐδΙαχηίδοΙιειι Ηαηάβοΐιπίίοι ϊχη Τόρναρα δεταί ζχχ ΙεΤαπ- 

1>α1, Βετίΐη πηθ Ι«είρζί£ 1933, δττου καί πάσα ή προγενέστερα βιβλιογραφία. 

3. Σοφοκλέους'Αβρ. Χονδαβερδόγλου Θεοδότου τοϋ Τυα¬ 

ν έως, Βασίλειος *Αθ. Μυστακίδης, "Αρχών Διδάσκαλος τής Μεγάλης τοΰ Χρίστου 
Εκκλησίας, Εθνικός Σύμβουλος, Καθηγητής τής Πατριαρχικής Μεγάλης τοΰ Γένους 
Σχολής (1859 - 1933). Λόγος έκφωνηθεις κατά τό μνημόσυνον τό τελεσθέν ύπό τής 
"Εταιρείας Βυζαντινών Σπονδών, εν ΆΘήναις τη 20ή Φεβρουάριου 1938, ΆΘήνησι 
1938, σ. 10. 

4. Μέγα μέρος τοϋ συγγραφικού έργου του βασίζεται έπί τής μελέτης χειρο¬ 

γράφων. Βλ. X. Πατρινέλλη, Αναγραφή δημοσιευμάτων Β. Α. Μυστακίδον 
(1859-1933), ΕΕΒΣ, τ. ΛΓ' (1964), σσ. 124 - 137. 
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εξω του Μουσείου. Επακολούθησαν καιροί χαλεποί καί, ώς φαίνεται, Ιξ αί¬ 

τιας των αναστατώσεων τής εποχής δ Μυστακίδης έλησμόνησβν ή παρέλειψεν 
ή δι’ άλλην αΐιίαν δεν ήδυνήθη νά επιστρέψη τά άφαιρεθέντα φύλλα είς τό 
ΜουσεΙον· 

Ώς Ιλέχθη άνωτέρω, οΐ τρεις μόνον Ικ των τεσσάρων κωδίκων» Ικ των 
οποίων άφηρέθησαν τά φύλλα τού φακέλου 49ό, είναι δυνατόν νά ταυτι- 

σθούν μετά βεβαιότητος πρός κώδικας του Σεραγίου. Δέν είναι δυνατόν νά 
ταυτισθή ώς άνήκον εις τινα των ΰπό τού Οείδειηαηη περιγραφομένων 
κωδίκων χαρτφον μονόφυλλον έκ συναξαριού τού ΙΓ' ή τού ΙΔ' αΐώνος. 

Περί τού μονοφύλλου τούτου ώς και περί των φύλλων των είλημμένων εκ 
του παρά Οοΐ58Πΐ&ηη ύπ9 άριθμόν 40 συμμείκτου κώδικος και περιλαμβα- 

νόντων τμήμα των Υπομνημάτων τού Θέωνος είς τον Πτολεμαίον1 2, δέν θά 
γίνη περαιτέρω λόγος, δεδομένου δτι περί άμφοτέρων πρόκειται να διαλάβη 
Ιν καιρφ δ συνάδελφος κ. Νικόλαος Λιβαδάρας. 

Έκτος των άνωτέρω καί των φύλλων τής χρονογραφίας τού Λογοθέτου, 

περί των οποίων θά διαλάβωμεν κατωτέρω Ιν έκτάσει, Ιν τφ φακέλφ 495 

εΰρίσκονται τρία περγαμηνά φύλλα Ιξόχως κεκαλλιγραφημένα μετά κομψών 
Ιρυθρογράφων αρχικών, εν δίφυλλον και Ιν μονόφυλλον, είς άρίστην κατά- 

στασιν. Έκ τούτων τό πρώτον άπετέλει Εξωτερικόν δίφυλλον τετραδίου και 
περιέχει τούς Ψαλμούς ΚΕ* (Κ*Γ'), 8 (οίκου σου) — ΚΤ^ΚΖ*), 3 (ε&ν 
έπαναστβ βτι τό αριστερόν, τό δέ δεξιόν τούς Ψαλμούς ΚΖ' (ΚΗ#), 1 

«6)μοιωθήαομαι) — 7 (καί ΰζπερααπκηής)). Τό μονόφυλλον είναι νεγραμμέ- 

νον διά τής αυτής καλλιγράφου χειρός και ασφαλώς άνήκει εις τόν αυτόν 
κώδικα. Περιέχει τμήμα τής Προσευχής Άζαρίουκαι τού Ύμνου τών Τριών, 

άρχόμενον: «Ευλογείτε ϋδατα» (Δανιήλ, (Γ), 37) και τελευτών: Λ)σιοι 
χαϊ ταπεινοί» (αυτόθι, 64). ΈπΙ τού νετδο ιού μονοφύλλου Εν τή άνω φφ 
Εχει επικολληθή ιεμάχιον χάρτου, Ιν τφ δποίφ υπάρχει, γεγραμμένη διά χει¬ 

ρός τού Μυστακίδου, βραχεία περιγραφή τών έν συνεχείς* τού φύλλου τούτου 
περιεχομένων τού κώδικος. Έπι τής δπισθίας δψεως τού χάρτου φέρεται ή 
σημείωσις: 1923Ι*Οχτώβρ. Τά σημειώματα ταΰτα τού Μυστακίδου Ενι¬ 

σχύουν ιήν άνωτέρω διατυπωθεΐσαν ΰπόθεσιν δτι οΰτος Ισκόπευε νά συν- 

τάξη λεπτομερή κατάλογον τών Ελληνικών χειρογράφων τής βιβλιοθήκης τού 
Μουσείου. Ή αναγραφόμενη χρονολογία αξίζει νά συμειωθή δτι είναι μετα- 

γενεστέρα τής άποχωρήσεως τού Μυστακίδου έκ τής διευθύνσεως τής βιβλιο¬ 

θήκης (1922)*. 

1. Α. ϋ€Ϊ59αιαπα, ενθ* άν.( σα. 74 - 78 και κυρίως 76-77, 

2. Ώς αναφέρει δ Χουδαβερδόγλου (πρβλ. άνωτέρω, σ.260). Περαιτέρω δμως 
οδτσς γράφει δτι ό Μυστακίδης παρητήθη κατ* Ιούνιον τοΰ 1927. 
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Τά ανωτέρω φύλλα άναμφιβόλως άνήκον εϊς τον παρά Πεΐδδπι&ηη ΰπβ 
άριθμόν 118 περγαμηνήν κώδικα (ΙΒ' ■ ΙΓ# αϊώνος, ή ΙΒ' αϊώνος κατά Βέην ) 
περιέχοντα τούς Ψαλμούς ΛΓ' (ΛΔ') — ΡΜΕ' (ΡΜΤ' ), 9, και άλλα κείμενα, 

6 όποιος μετηνέχθη έκ τού Παλαιού Μουσείου εϊς την βιβλιοθήκην τού Σε- 

ραγίου εν ετει 1929 *. Ή μικρά διαφορά ώς πρός τάς διαστάσεις (34,2 X 

27,1 άντί 35,7 X 28,2, ώς παρά Όεΐδδπι&ηη) δύναται, ΰποθέτομεν, νάέρμη- 

νευθή έκ τού ότι ό ϋείδδΐηαηη έμέτρησεν ίσως τάς διαστάσεις τής σταχώ- 

σεως ή τάς μεγίστας διαστάσεις των περγαμηνών φύλλων. Τά παρά Μυστα- 

κίδη φύλλα έλήφθησαν το μέν δίφυλλον έκ τής αρχής, τό δέ μονόφυλλον 
πιθανώτατα έκ τού τέλους τού χειρογράφου, το όποιον παρά Όοίδδΐηαηη 
περιγράφεται ώς έλλιπές *. 

Τά έκ τής χρονογραφίας τού Λογοθέτου φύλλα τού φακέλου 495 άνή- 

κουν είς τον παρά Όοΐδδΐηαηη ύπ* αριθμόν 37 χαρτφον κώδικα. Περί τού¬ 

του ούδεμία χωρεΐ αμφιβολία. Τό περιεχόμενον τού κώδικος 37 τού Σερα- 

γίου και αϊ διαστάσεις του (23,3 X 15,6) αντιστοιχούν επακριβώς πρός τό 
περιεχόμενον καί τάς διαστάσεις τών παρά Μυστακίδη φύλλων. Τό χειρό¬ 

γραφον τούτο, τό όποιον έφερε παλαιότερον τόν τουρκικόν άριθμόν 3, ακο¬ 

λούθως δέ τόν αραβικόν άριθμόν 4 (αΐΐ.), Ιμνημονεύθη τό πρώτον υπό Α. Π. 

ΜοτάΙηΐίΐηη, ό όποιος τό περιγράφει ώς « ΗίδΙοηα ιιηΐνβΓδαΙίδ (βγζαηΐί- 
ήΐδοΐιοδ ξ[θδθ1ιΐο1ι1^Γοτ1ε)»8. ^Ακολούθως τό χειρόγραφον περιεγράφη πληρέ- 

στερον υπό τού Ργ. ΒΙαδδ, ό όποιος έσημείωσεν ότι ό κώδιξ είναι άκέφαλος 
καί κολοβός1 2 3 4 *, εΐτα δέ έιι πληρέστερον υπό Τ, ΕΒοΓδοΙϊ, ό όποιος έχρονο- 

λόγησε τό χειρόγραφον εϊς τούς ΙΔ' - ΙΕ' αΙώνας, Ισημείωσε πώς άρχεται καί 
πώς τελευτφ καί προσεπάθησεν, ούχί έπιτυχώς, νά ταύτιση ιό περιεχόμενόν 
του6. Ό ϋεϊδδπι&πη χρονολογεί τόν κώδικα, κατά γνώμην τού Ν. Βέη, εϊς 
τό τέλος τού ΙΔ' αϊώνος, ταυτίζει δέ μετά βεβαιότητος τό περιεχόμενον αδτοΰ 
πρός τήν χρονογραφίαν Δέοντος τού Γραμματικού. Τήν ταύτισιν ταύτην 

1. Α. Οεΐδδηιζιηη, ένθ’ άν., σ. 129. 

2. Αύτόθι, σ. 73. 

3. ( Α. Ό, Μοηΐϊχηαηη), νβΓζεΐεΙππΒδ άοτ 1ι»ηάβο1ΐΓΪίΐ€η ίη άβτ θΠϊϋο- 

Λοίε 5Γ- ιηα}. άοβ δΐιΙΙααΒ, Ρ1χΠο1ο£ΐΐ8, τ. IX (1864), σ. 683, άρ. 19. 

4. Ργ. ΒΙαβδ, ϋίε κπεοΙιΐΒοΙιεη υηά ΙαίοϊηίδοΙιοιι Η&ηάδοίχηίΐεη ιχη ΑΙΙεη 
δεταίΐ ζα ΚοηδΙ&ηϋηορεΙ, Ηβπηββ, τ. 23 (1888), σ. 225, &ρ· 37 : « ΰααιΊϋ&ιιά ; 

Ρ&ρΐοτ. δρ&ίε δοΙιπΚ. ΟοΒοΙιίοΙιίο άοτ ΓΟππΒοΙιβη αηά βγζ&ηϊΐηΐδοΐιεη Κ»ϊβ6γ. 
Ιτίηΐτδ ο&βη βεδοΜάΐβΙ; Αηί&η£ υηά 8οΗ1ιΐ53 ίεΐιίεη». 

6. Τ. Εϋετβοΐΐ, Μΐδδίοη ατοΐιέοΐοβϊηιιο άβ Οοηδίαηΐίηορίε, Ραήδ 1921, 

σσ. 66-57, άρ. 4. “Ο ΕδεΓΒοΙί παραπέμπει, προκβιμένου περί τοΰ τελευταίου φύλ¬ 

λου τού κώδικος, είς «8γηιεοη ΜαβίδΙετ, Ββ Μίοίζαείε εί Τ&βοάοΓ» 48, έά. 

Βοηη, ρ. 684», δηλ. εϊς τόν Ψευδοσυμεώνα, 



Φύλλα χειρογράφου τής Χρονογραφίας του Λογοθέτου 263 

οφείλει, ώς γράφει, είς τον ΡςπιΙ Μασδ, είς τόν όποιον έπέδειξε φωτογρα¬ 

φίας σελίδων τινών του χειρογράφου. Τέλος, τό χειρόγραφον μνημονεύεται 
ώς περιέχον τήν χρονογραφίαν Λέοντος χοϋ Γραμματικού υπό του Ο.Μο* 

Γβνοδίΐε καί τής Μ. Ε Οοΐοηηα1 2 3. 

Ή χαΰτισις τής εν χφ κώδικί 37 του Σεραγίου ακέφαλου χρονογραφίας 
προς τήν χρονογραφίαν του Λέοντος του Γραμματικού δέν είναι άπολύτως 
επιτυχής, §ξ όσων τουλάχιστον είναι δυνατόν νά συναχθοϋν §κ των παρά 
Μυστακίδρ φύλλων του κωδικός. Ή άπόδοσις είς Λέοντα τον Γραμματικόν 
τής εκ του Ρ&Π8. Ογ. 1711 Ικδεδομένης χρονογραφίας τών Ιτών 813-948 

δφείλβται είς τον πρώτον έκδότην αυτής Ργ. Οοιηϋοίίδ (1655), 6 όποιος 
παρενόησε τά εν τφ κολοφώνι του χειρογράφου γραφόμενα: «έτελειώθη ή 
τών νέων βασιλέων χρονογραφία πληρωθεΐαα παρά Λέοντας γραμματικού, 

μηνί *ΙονλΙφ όγδόβ, εορτή τοϋ άγιου μεγάλου μάρτυρος Προκοπίου, έτους 
,ςφκα', ϊνδικτιώνι ένδεκάτψ) (== 1013). Τοΰτο, ώς γίνεται καταφανές, ση¬ 

μαίνει δτι ό γραμματικός Λέων συνεπλήρωσεν απλώς τήν άντιγραφήν τής 
χρονογραφίας του Ρ&Π8. Ογ. 1711 (ή οποία άλλως τε, ώς γνωστόν, δέν 
είναι πρωτότυπον εργον), δέν είναι δέ οΰτε συγγραφείς, ούτε διασκευαστής 
αδτής* Τήν συγχυσιν επέτεινεν δ Ιιη. ΒεΙΛετ, δ όποιος §ν τή σειρφ τής 
Βόννης άνεδημοσίευσεν υπό τό όνομα Λέοντος Γραμματικού τό άκέφαλον 
χρονικόν τό έκδοθέν μερικώς (μέχρι τοΰ έτους 813, ήτοι τοΰ τέλους τής βασι¬ 

λείας Μιχαήλ Α! του Ραγκαβέ) υπό τοϋ Α. 0γ3Π16γ εκ τοΰ Ρατίδ. Ογ. 

854 ®, συνενώσας τοΰτο εν Ινί τόμφ και είς συνεχές κείμενον μετά τοΰ υπό 
Οοηώείίδ Ικ τον ΡαΠ8. Ογ. 1711εκδεδομένου τμήματος4, όρμώμενος εκ τής 
πεποιθήσεως ότι διά τά μετά τό έτος 813 τό κείμενον τοΰ Ραηδ. Ογ. 854 

δπετέλει απλήν έπανάληψιν τοΰ κειμένου τοΰ Λέοντος, Σήμερον όμως γνω- 

ρίζομεν ότι τό άνέκδοτον τοΰτο τμήμα τοΰ Ραπε. Ογ. 854 είναι πληρέστε- 

1. Ο. ΜοΓΑτοβίΙκ, ΒγζαηΤίηοΙιίΓοϊοα, β* έκδοσις, τ. I, ΒβτΗη 1968, σσ. 

270, 516. Μ. Ε. Ο ο Ιο η η α, Οΐϊ δίοποί δΐζαηϋηί άαΐ IV αΐ XV εεοοίο, ΝαροΗ 
1956, σ. 70. 

2. Ό Κ. Κ τα ω5α ο & 6 γ, Ιστορία τής Βυξαντηνής Λογοτεχνίας, μεταφρα- 

σθεΐσα υπό Γεωργίου Σωιηριάδου, τ. Α', έν Άθήναις 1897, σ. 735, λέγει τ&ν Λέοντα 
έζδότην τής χρονογραφίας. Ό V. V α 8 ί 1 ί 6 ν 51 ], Κ&τοηχίεα 1<θ£θ12ΐ6ΐα ν β1αν]αη- 

δίεοιη ί βΓείίεδΙεοηι, νϊζ. ντουί., τ. 2 (1895), σ. 133, θεωρεί δη δ Λέων είναι δ 
συγγραφεύς τής Ιστορίας τών Ιτών 944 -948 (ή παλαιοσλαβική μετάφρασις τελευτφ 
είς τό έτος 944). Τοΰτο δμως δέν φαίνεται πιθανόν, δεδομένου δτι τά πλεϊστα των 
χειρογράφων τής χρονογραφίας τοΰ Λογοθέτου τελευτοΰν είς τό έτος 948, δτε, 
άλλως τε, είναι γνωστόν οτι εζη δ συγγραφεύς αυτής Συμεών μάγιστροςκαί λογοθέτης. 

3. ]. Α. Ο τ α ιη ε τ, Αησοάοία £Γαοο& 6 οοάΐοίΐπκ χηαηιΐδοηρϋδ ΒΐδΗοίΠεοβε 
Κ.6£ΐΛ6 Ραπδίεηδΐει τ. 2 (1839), σσ. 243-379. 

4. Τό οθτω συνηνωμένον κείμενον τής χρονογραφίας άνετυπώθη και εν Μΐ- 

8 η 6, Ρ.Ο., τ. 108, στ. 1037 -1164. 
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ρον καί ϊκανώς διάφορον του κειμένου της χρονογραφίας Λέοντος του Γραμ¬ 

ματικού (ώς συμβατικώς θά άποκαλήται έν τοΤς έξης, ώς εΐθισται, ή χρονο¬ 

γραφία του Ρ&Π5. Ογ. 1711)1, ανήκει δέ εϊς ετέραν μορφήν τής χρονογρα¬ 

φίας του Λογοθέτου, τήν σχετιζομένην προς τήν καλουμένην Επιτομήν Λ*. 

Τόσον ή χρονογραφία Λέοντος του Γραμματικού δσον καί ή εν Ραπδ. 

Ογ, 854 δεν είναι πρωτότυπα έργα, άλλα πράγματι αποτελούν μορφάς τής 
γνωστής είς τούς Βυζαντινού; ώς χρονογραφίας του Λογοθέτου. Δεν είναι, 
βεβαίως, του παρόντος να άσχοληθώμεν λεπτομερέστερου μέ τό πολύπλοκου 
θέμα των διαφόρων μορφών τής χρονογραφίας ταύτης, είηεδ άοτ νεηνί* 

ΛεΙίεδίεη ΡτοΜοιηε άβΓ Βγζαηΐίηίδοΐιοη Ηίδίοπο^ΓαρΙιιε, ώς το χορα- 

κτηρίζει δ ΜοΓανοδΠε3. Διά τον σκοπόν έν τούτοις του παρόντος μελετήμα- 

τος έπιβάλλεται νά συνοψισθοϋν ένταΰθα κεφαλαιώδη τινά σημεία. 

Πλήν των άνωτέρω μνημονευθεισών εκδόσεων του Οοιηϋείίδ καί του 
Ογαιώογ, ιό κείμενον τής χρονογραφίας τον Λογοθέτου Ιξεδόθη §κ του 
Μοηαο. Οτ. 218 (11ου αΐ.) υπό του I*. Ρ. Ταίεΐ έπ* όνόμαιι Θεοδοσίου 
Μελιτηνου4 (ορθότερου Μελιτηνής, ήτοι μητροπολίτου Μελιτηνής)6, Έτέρα 
μορφή τής χρονογραφίας υπάρχει έν παλαιοσλαβιχή μεταφράσει του ΙΔ' 

αϊώνος®. Τό τελευταΐον τμήμα τής χρονογραφίας του Λογοθέτου παραδί- 

1. 8. δεβίαΐεον, Ραη2β1ια]α πιίεορίβ ΜιγοιπΙπ δίιηεοηβ Ι«0£ο11ιεΙβ, νίζ. 
νΓβηι., τ. 4 (1897), σσ. 167-183. 

2. Ό. 8βΓΓυγ3, Κεοΐιετοΐιεβ βατ ΡΕρίίοιηέ, Βγζ. ΖείίβοΙίΓ., χ. 16 (1907), 
σ. 1 κ.έξ·, Ιδίφ σ. 50. 

3. Ο. ΜοΓανοβΠε, ένθ* άν., σ. 616. Εκτενής διαπραγμάτευσις τοΟ θέμα¬ 
τος καί πλήρης βιβλιογραφία εδρηται έν τφ μελετήματι τον Α. Ρ. Καίάαη, 
ΚΙπΌηϊΙεα δπηεοηα Ι^ο&οίεία, νίζ. ντεηΐ-, τ. 15 ( 1969), σσ. 126- 143. 

4. Τΐιεοάοβϋ Μεΐίΐεηί ςμιί ίετΙιΐΓ 01ιΐΌΐιο£ΐ’βίΐα (ΜοηαιηεηΙβ δβεουΙαΗα, 
1ΐ6Γ3ΐΐδ£ νοη άετ ΚΟη. Βαγετ. Αίεαάειηίε άετ ^νίββεηβοΐιβίΐεη ζυτ Ρείετ Πιτετ 
Ηιιηά6Γΐΐ&1ΐΓί£6η ΒεβΙεΒεηβ, 111 Οΐβββε, Β. I), Μϋηοΐιβη 1869. 

6. Ό Θεοδόσιος, δ οποίος είναι πιθανώτατα 6 διαακευαστής καί άντιγραφεύς 
τής χρονογραφίας, έταντίσθη έπιτυχώς, ώς πιστεύομεν, υπό του νββϊΐίενβίείί πρός 
τόν Μελιτίνης (βίο) Θεόδωρον, δ όποιος μτημονεύεται έν τοϊς σχολίοις Ίωάννου 
τοΟ Σικελιώτου είς τό Περί * Ιδεών τοΰ Έρμογένους (ΒεΙιΙιβΓ, Αηεοάοία Οταεοβ, 
τ. 3, σ. 465) (πρβλ. I. Β. Βυτγ, Α ΗίβΙοι-γ οί ΙΗο Εαβίεηι Κοιη&η Ετηρίτε 
ίτοτη ΙΙιε Ραΐΐ οί Ιτεηε Ιο 16ε Αοοεββίοη οί Βαβίΐ I (Α.Ο. 802-867), Ι,οηάοη 
1912, σ. 466). Σημειωτέον δτι περί τής έπιγραφής του έργου («ΕΙς τήν χοσμοποιίαν 
£χ τής γενέσεως καί έξ άλλων Ιστορικών έφεξής συγαγωγή καί διαφάραιν χρονικών Θεοδο¬ 
σίου») 6 Ταίεΐ (ενθ' άν., σ. 1) λέγει τα εξής: ίβ 1ί6π Μοηαοεηβίβ ΙΐΙυΙιΐδ, ςηειη 
ίετε εναηίάιιηι τεοεηΙϊοΓ ιηαηιιβ τεβίΐΐυίί, δέν μνημονεύεται δέ έν αύτή ή προση- 
γορία Μελιτψον (ή Μελιτηνής). Ή προσηγορία αυτή φέρεται έν συνεχείς τής έπι- 
γραφής (τον Μελιτίνου (βίο)) έν τοϊς καταλοίποις τού ΗαπΚ (πρβλ. Τ&ίεΐ, 
ενθ' άν.( ο. IX). 

6. Έκδ. υπό V. 8 γ ε ζη ε ν β 1ε13, δίιηεοηα ΜεΙβίταβΙα ί Ι«θ£οί1ιεΙβ ορίββ- 
ηίε ηήτβ, Πετροόπολις 1905 Ή παλαιοσλαβιχή μεταφρασις είναι συγγ8νεστέρα πρός 
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δεταί επίσης εν τισι χειρογράφοις τοΰ χρονικού Γεωργίου τοΰ Μονάχου, ώς 
συνέχεια τής διακοπτομένης είς τά έτη 842 * 843 ιστορικής άφηγήσεως τοΰ 
χοονικοΰ τούτου, μέχρι τοΰ έτους 948 (εις τινας περιπτώσεις καί περαιτέρω)* 
Έν άλλοις χειρογράφοις γίνεται άπό τοΰ έτους 813 άνάμειξις τοΰ πτωχότα¬ 

του είς ειδήσεις χρονικού τοΰ Γεωργίου μετά τοΰ τμήματος των έτών 813 · 

843 τής χρονογραφίας τοΰ Λογοθέτου. Των συνεχειών τούτων τοΰ χρονικοΰ 
τοΰ Γεωργίου (ΟοοΓ^ΐυε ΟοηΙίηιιαΙαε) εχομεν δύο κυρίως έκδόσεις: α) τήν 
υπό τοΰ Ργ. ΟοηΛοίίδ παρασκευασθεΐσαν άλλα μετά θάνατον αΰτοΰ δήμο* 

σιευθεΐσαν επιμελείς; τοΰ 8. ΜςΛγο - ΟταπίοίδΥ εκδοσιν τοΰ περιέχοντος τήν 
ιστορίαν των ετών 813- 948 τμήματος τοΰ κωδικός Ραπδ. Ογ. 1708 (16ου 
αΐ.) είς τόν τόμον των δοπρίοτοδ ροδί Τΐιεορίΐαπειη τής Βυζαντίδος τοΰ 
Λούβρου (1685) υπό τό όνομα Γεωργίου τοΰ Μοναχοΰ (ή εκδοσιςαΰτη άνε- 

τυπώθη ΰπό τοΰ Ιοί. ΒοΙΛθγ έν τφ τόμφ των μετά τόν Θεοφάνην τής σει¬ 

ράς τής Βόννης), καί β) τήν έκ τοΰ Μοδφΐ. Ογ. 261 (τοΰ έτους 1152) Ικδο- 

σιν τοΰ χρονικού τοΰ Γεωργίου δμοΰ μετά τής συνεχείας του ΰπό Εά. άο 
ΜαΓαΙΙ3. Ό Ματαΐΐ έν τφ κριτικφ ύπομνήματι παραθέτει τάς παραλλασ- 

σούσας γραφάς οΰ μόνον τοΰ Λέοντος Γραμματικού, τοΰ Θεοδοσίου Μέλι* 

τηνοΰ καί τοΰ ΟεοΓ£Ϊα5 ΟοηΐίηααΙαδ τοΰ ΟοπΛοίίδ, άλλα και τοΰ Ψιυδο- 

συμεώνος8, 2τι δέ και άλλων τινών χειρογράφων, Ιδί<? τοΰ Μαικ. Ογ. 608 

(15ου αΐ.) και τών Ογ. 154 καί 153 (13ου αϊ. )4. Έν τοις πλείστοις 
των χειρογράφων τής συνεχείας τοΰ Γεωργίου δηλοΰται σαφώς ή μετάβασις 
από τοΰ χρονικού τοΰ Γεωργίου εϊς τήν χρονογραφίαν τοΰ Λογοθέτου. Οδτω 
π.χ. έν τφ Μοδφΐ. 251 μετά τό τέλος τοΰ χρονικού τοΰ Γεωργίου υπάρχει 

τόν Λέοντα τόν Γραμματικόν ή πρός τόν Θεοδόσιον (βλ. V. δΓβζηβνβΙεΓ], 
Ινθ* άν., σ. XI κ έξ·, όπου πλείονα), σχετίζεται όμως στενώτερον πρός τήν δμάδα 
τών χειρογράφων Μογο. Ογ. 608, νίηάοδ. Ιιϊδΐ, Ογ. διιρρί. 37 (βλ. Ο. ά 6 Βοογ, 

)ΑΓ6ίΐ6Γ65 ζτΐΓ ΟΙίΓΟπίΙε άεε Ι^οβοΐΐιβίβπ, Βγζ· ΖεΐΙεοΙίΓ., τ. 10 (1901 ), σ. 86). 

1. Βλ. Ο. ΜοτανοεΠι, βνθ* άν., σσ. 270-271, 
2. Εά. άο Μιχταΐί, ΟεοΓ^ΐι ιηοηαοΐιι, άίοΐί ΗοιηαΓίοΙχ, οΐιτοπίοοη 

ογΙ>6 οοηάίίο &ά αηηαιη ρ. ΟΗγ. 842 βΐ & άίνοΓδχε Βοπρΐοτϊβηδ ιΐΒφίε αά αηηιιιη 
1143 οοηϋηυαίιιιη, Πετρούπολις 1859. Ή βκδοσις αδτη άνβτυπώθη ένΜί&ηε, 
Ρ.Ο., τ. 110. 

3. Ό όποιος ένιαχοΰ παραλαμβάνβι αυτολεξεί έκ τής χρονογραφίας τοΰ Λογο¬ 
θέτου (πρβλ. Ρ. Ηίτβοΐι, Βγζδη1ίηΪ8θ1ΐ6 δΐιιάΐεη, 1<6ίρζί£ 1876, σα. 313-324). 
Έκ τής χρονογραφίας παραλαμβάνουν έπίσης αμέσως ή έμμέαως ο Κεδρηνός, δ Ζω- 
ναράς καί δ Θεόδωρος Χκουταριώτης. 

4. "Επί τοΰ τελευταίου τούτου κωδικός, έν τφ όποίψ παραδίνεται διασκευή 
τής χρονογραφίας έπί τό άττικώιερον, έβααίσθη ή έκδοσις τοΟ V. Μ. ΙεΙτίπ, 
ΚΗγοπΠελ ΟβοΓβίία Αχηατίοΐα ν άτβνηβιη 8ΐ&ν]&ηοπΐ38ΐιοηι ρετβνοά, τ. II, Πε- 
τρούπολις 1922, σσ. 1 - 65. Τό βιβλίον τοΰτο δ&ν ήδυνήθημεν νά εΰρωμεν έν ταϊς 
βιβλιοθήκαις τών Αθηνών. 
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ή σημείωσις «εως ώδε τά χρονικά Γεωργίου· άπό των ώδε μόνον τον Λογο- 

θέτου»ι% εν τέλει δέ τής χρονογραφίας του Λογοθέτου ή σημείωσις «δόξχχ 
τφ Θεω πάντων ένεκα, αμήν. τετέλεαται και τά τον Λογοθέτου» 1 2. Ό φερόμε* 

νος ώς συγγραφεύς τής χρονογραφίας είναι βεβαίως δ Συμεών μάγιστρος καί 
λογοθέτης, δ γνωστότατος ώς Μεταφραστής3 4 5 6, του οποίου τό όνομα άναφέ- 

ρεται εν τφ τίτλφ τής χρονογραφίας έν πολλοΐς χειρογράφοις: «Είς την «ο- 

σμοπαιίαν εκ τής γενέαεως και χρονικόν εφεξής σνλλεγέν παρά Συμεών μαγί- 

στρου και λογοθέτου έκ διαφόρων χρονικών τε και έξηγήαεων», ή παραπλη, 

σία>ς\ Την ταυτότητα του συγγραφέως τής χρονογραφίας λογοθέτου Συμε¬ 

ά) νος προς τον Μεταφραστήν ύπεστήριξε πειστικώτατα δ V. νΗδϋΐενδΙπ] Β( 

φαίνεται δέ αυτή πλέον ή πιθανή®. Τδ έργον, άλλως τε, τής συναγωγής εϊς 
εν έχ διαφόρων πηγών συναρμόζεται προς δ,τι είναι γνωστόν περί τής συγ¬ 

γραφικής δραστηριότητος του Συμεώνος. 

Ή διερεύνησις των σχέσεων μεταξύ των διαφόρων μορφών τής χρονο¬ 

γραφίας του Λογοθέτου, καθώς καί ή εξακρίβωσις των πηγών αύτοΰ προσείλ- 

χυσαν τό Ινδιαφέρον τών μελετητών, εκ των σχετικών δέ μελετημάτων μνη- 

μονευτέον τό του Ε. ΡαίζΪ£, δ οποίος έξήτασε τάς σχέσεις μεταξύ τών εκδε- 

δομένων παραλλαγών και εχώρισε τάς παραλλαγός ταΰτας εις δυο διακεκρι¬ 

μένος άλλήλων Ικδόσεις (Κ,εάαΐεΐιοη)7. Ή έρευνα έτέθη επί δρθοτέρας 

1. Εά. όβ Μ π γη Η, ενθ’ ά'ωτ., σ. 721. 
2 Αυτόθι, σ. 851. Περί τών σημειώσεων τούτων εν άλλοις χειρογράφοις βλ. 

Ρ. Ηίεβοΐ), ενθ" άν., σ. 3 καί σημ. 2, σ. 61, σημ. 3, και Ο, άε Βοογ, ϋιο 
ΟΙίΓοηΠτ άβδ Ι,θ£θ11ΐ6ί6η, Βγζ. ΖοίΙδοΙίΓ,, τ. 6 (1897), σ* 234 κ.έξ., Ιδίρ σσ. 243- 

244 και 247 -248. 
3. Περί τούτου βλ. Ν. Β. Τωμαδάκη, ΕΙς Συμεώνα τον Μεταφραστήν, 

ΕΕΒΣ, τ. ΚΓ' ( 1953 ), σσ. 113 -138 ( = Σύλλαβος Βυζαντινών Μελετών και Κειμέ¬ 
νων, Άθήναι 1961, σσ. 198-222). 

4. Περί τών διαφόρων μορφών τής επιγραφής ταότης βλ. Ο. ά 6 Βοογ, \νβί- 
1εΓ€8, ώ; άνωτ., α. 86. 

5. Βλ. V. νΗβίϋενεΙεί], Ο ϊίζηι ί Ιηιάαΐκΐι δϊιηεοηΗ ΜεΙπίΓαβίΕ, Ζυτ- 

ηαΐ ΜΐηίδΤοΓδΙνΛ Νηγο0ιιο£ο Ρπ>5ν63£εηΐ]Η, Νοέμβριος - Δεκέμβριος 1880, σσ. 
379 - 437, και Ώνα. ηοάρΓοΒηγΙεΙι 8ΐΠτ1ιο1νοι·εηίί& δϊιηεοηΗ Εο£0ΐ1ιεΐΗ, νίζ. ντειη., 
τ. 3 (1896), σσ. 574-678. 

6. ΑΙ επιφυλάξεις έν προκβιμένφ τοϋ Ο. ά ε Βοογ ( ^εΐίετεβ, ώς άνωτ., 
σσ. 89-90) φαίνονται ύπερβολικαι ( πρβλ. I. Β. Βυτγ, ΤΗε Τγ6ηΙΪ86 Όε αάιηί- 
ηίδίΓ&ηάο ίιηρεπο, Βγζ. ΖοΐΙδοΙίΓ., τ. 15 (1908), σσ. 536-537 καί ΗΐδΙοΓγ οί 
11ιβ Εη516γπ Βοιηαη ΕιηρΪΓΟ, ώς άνωτ., σ. 455). Ό Ο. άε Βοογ θεωρεί πιθανόν 
ότι ό Συμεών συνέγραψε μόνον τήν κοσμοποιίαν, παραδέχεται όμως ότι: Εβ Ιεαηη 
δοιηίτ Ιτεΐηειη Ζνεΐίεΐ ιιηΙβΓΐίβ£εη, άαδβ άίε ΒγζΗηΙΐη6Γ βίηε ζΐειη1ΐ(;Η δΐιτηηΐΗ- 

πδοίι ΗΪ>£εία5ΐε ν^βΙΙοΙίΓοηίΙε ιιηίεΓ άεηι Ν&πιεη άεβ 87πιεοη3 1,ο£οί1ΐ6ΐεδ Ιςηπ- 

ηΐεη (ένθ* άνωτ,, σ. 89). 
7. Ε. Ρπίζί&, Εβο Οτ&ιηιηπϋουδ υηά δείηε δίρρε, Βγζ. ΖβΐΙδοΙίΓ., τ. 3 

(1894), σσ. 470-497. 
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βάσεως επεκταθεΐσα εΙς τόν χώρον της χειρογράφου παραδόσεως διά τών 
μελετημάτων του 5. δβδίαΐεον, ερευνήσαντος νέα χειρόγραφα της χρονογρα¬ 

φίας1 2, Ιδίφ δέ του Ο. άο Βοογ, ό όποιος εξήτασεν άπό άπόψεως περιεχο¬ 

μένου τό σύνολον σχεδόν των σωζομένων χειρογράφων3· Παρά ταΰτα άπο- 

μένει είσέτι νά γίνουν πολλά, κυρίως δέ νά εξετασθή λεπτομερέστερον ή χει¬ 

ρόγραφος παράδοσις καί νά προσδιορισΟοΰν άκριβέστερον αΐ μεταξύ των 
σωζομένων χειρογράφων σχέσεις. Μόνον τοιαΰτη διεξοδική έρευνα είναι δυ¬ 

νατόν νά έπιβάλη τάξιν είς τό Ιπικρατοΰν χάος καί νά καταστήση Ιφικτήν 
τήν έκδοσίν τοϋ γνησίου κειμένου τής χρονογραφίας τοϋ Λογοθέτου ή, εάν 
τούτο είναι άδυνατον8, των κυριωτέρων διασκευών αυτής, αί δποιαι Ινίοτε 
περιέχουν πολυτίμους προσθήκας περί προσώπων, τόπων καί πραγμάτων. 

"Ας Ιπανέλθωμεν δμως είς τά παρά Μυστακίδη τρία φύλλα τής χρονο¬ 

γραφίας του Λογοθέτου. Τό κείμενον τών φύλλων 1 καί 2 άρχεται 1ν τφ 
γοοΙο του πρώτου διά τών λέξεων «δ δέ βασιλεύς», τελευτρ δέ Ιν τφ νετεο 
του δευτέρου εϊς τάς λέξεις «κατελϋών εις τήν» ( = Λέων Γραμμ., 240,16- 

244,8 = Θεοδ. Μελιτ., 168,13-170,26 = Συνεχ. Γεωργίου ΟοπΛείΐε, 826,15- 

830,6 = Συνεχ. Γεωργίου Ματαΐΐ, σσ. 739-740). Τό φΰλλον 3 άρχεται διά 
τών λέξεων «κρατήσαντες οί μετά Ιωάννου» καί τελευιρ είς τάς λέξεις «μάλλον δέ 
προδοσία» (= Λέων Γραμμ., 273,9-274,18 =Θεοδ. Μελιτ., 191,2-192.5 = 

Συνεχ. Γεωργίου Οοηιβείίδ, 859,11 · 860,21 = Συνεχ. Γεωργίου Ματαΐΐ, 
σσ. 778-780)· Τά φόλλα σώζονται είς σχετικώς καλήν κατάστασίν. Ό χάρ- 

τος έχει σχισθη κατά τόπους καί φέρει κηλίδας έξ υγρασίας. Τό κείμενον 
είναι γεγραμμένον ευκρινώς διά φαιάς μελάνης είς 20-23 στίχους κατά σε¬ 

λίδα (γεγραμμένη έπιφάνεια: 9,8*10,4 X 16,3-17 εκ.). Λόγφ τής εδρυτη- 

τος τών άφεθέντων περιθωρίων τό κείμενον έχει υποστή έλαχίστας φθοράς, 

ϊδίρ κατά τήν άνω φαν, δπου δ χάρτης εχει άποθρυβή4 * *. Ό γραφεύς εση- 

μείωσεν έν τη φρ δΓ έρυθράς μελάνης «θανμάσιον», παραπλευρως τής περι- 
γραφής τής καταβυθίσεως τοϋ έπιδραμόντος ρωσικού στόλου ενεκα τρικυ¬ 

μίας θαυμασίως προκληθείσης διά τής έμβαπτίσεως τοϋ ωμοφορίου τής Θεο¬ 

τόκου δπό του αΰτοκράτορος Μιχαήλ τοϋ Γ# καί του πατριάρχου Φωτίου 

1. 8. δεεία&ον, ΡαΗ&Ιε&ία πιίεορίβ, ώς άνωτ., καί Ο η&ορί5]&1εϋ 8ι- 
πιβοπα Ι,ο&οίΐιεία, νϊζ. ντειη., τ. 5 ( 1898), σσ. 19-62. 

2. Πρβλ. ανωτέρω, σ. 264, σημ, 6 καί σ. 266, σημ. 2. 
3. Πρβλ. Ο. ά ε Βοογ, ΙΝΓβΗβτβε, ώς άνωτ., σ. 88: ΐνΐτ ιηαδδβη βοζηίί 

83£©η, ά385 1η ΙεβΐηεΓ δβΓ ςπεοΐιίδοϋεη Ηαηάβοΐιηΐΐεη άΐε ΟΙίΓοηΐΙε δγιηεοηδ 
υηβ ΐη ΠΐΓβΓ ιΐΓβρΓϋηΒΐϊοίιβη ΟεδίεΙΙ; ©Γ&αΙΙέο ίεΐ. 

4. Δέν δυνανται νά άναγνωαθοΰν αί λέξεις «άηέστειλεν έν» (Λέων Γραμμ., 

242.1ο), «τόν» (243,π) (διακρίνβται μόνον τμήμα τής καθέτου κεραίας του τ) καί 
«(συντηρ)βϊν έαυτόν» ( 243,π ). 
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(Λέων Γραμμ., 241,6-12). Επίσης δΓ ερυθράς μελάνης σημειοϋται εν τή φςι 
«τόν άγιον λάζαρον», παραπλεύρως της περιγραφής τής άνεγέρσεως ναοϋ τοϋ 
αγίου Λαζάρου ύπό Λέονχος τοϋ Τ' (Λέων Γραμμ., 274,9-13). Αί σημειώ¬ 
σεις αΰται ύπήρχον, ώς φαίνεται, καί έν τφ άντιβόλφ, μία δ’ έξ αυτών γε- 
γραμμένη έρυθροις γράμμασιν εϊσήχθη και είς τό κείμενον : «ουαί τούς επι¬ 
όρκους», παρεμβαλλόμενη μεταξύ των λέξεων «ταξειδίω» και «φα,νερώς» (Λέων 
Γραμμ., 243,21), άναφερομένη δέ είς τήν άθέτησιν των γραπτών καί ενόρ¬ 
κων διαβεβαιώσεων Μιχαήλ του Γ' και Βασιλείου, του μετέπειτα αύτοκρά- 
τορος, πρός τον καίσαρα Βάρδαν. Έρυθροις γράμμασιν είναι επίσης γεγραμ- 
μέναι αϊ λέξεις «διακό&ια» (241,3), «ή δημητριάς» ( 274,1) και ολόκληρος δ 
στίχος «τό τανρομένιον ύπό των δίφρων τη άμελεία» ( 274,17 18). 

Τά φύλλα οΰδεμίαν άρίθμησίν φέρουν. Σώζεται μόνον δ έμφαίνων τήν 
άρίθμησίν των τετραδίων αριθμός «κα*» έν τή κάτω φφ τοϋ πρώτου φύλ¬ 

λου. Τά φύλλα 1 ταί 2 είναι κεχωρισμένα άλλήλων καί πιθανώτατα δεν άπε- 
τέλουν δισσόν, άλλ* ήσαν άντιστοίχως τό πρώτον καί τό δεύτερον φύλλον 
του 21ου τετραδίου. Έκ των περιγραφών τοϋ ΕΙ>6Γ5ο11 καί του ϋοίδδΠίοηη 
γνωρίζομεν δτι δ ακέφαλος και κολοβός κώδιξ 37 τοϋ Σεραγίου σύγχειται έξ 
146 φύλλων. Ό ΕΒογβοΙΙ: άναφέρει τήν άρχήν του ί. 1 : «Πάλιν έν τη δεν- 
τέρφ ημέρα κλπ. »*. Τό τμήμα τούτο καί μέχρι τοϋ ί. 10ν δεν ανευρίσκεται 
έν τφ άκεφάλφ Ρ&Π5. Ογ. 854 (έκδ. ΟταπιεΓ), σώζεται όμως εν τή άρχή 
τοϋ Θεοδοσίου Μελιτηνοΰ*. Συνάγεται λοιπόν ασφαλώς δτι έκ τής άρχής του 
χώδιχος του Σεραγίου έλάχιστα φύλλα έχουν έκπέσει. Ό κώδιξ τελευτφ έν 
ί- 146νείς τάς λέξεις «καί άπογνούςέκαθζέσθη)»9 ( = Λέων Γραμμ., 251,1), 

ήτοι είς τό μέσον τής έξιστορήσεως τής δολοφονίας του Μιχαήλ τοϋ Γ'. Έκ 
τούτου συμπεραίνεται δτι τά φύλλα 1 - 2 άνήχον είς τό τετράδιον τό αμέσως 
προηγούμενου τοϋ νυν τελευταίου σωζομένου τετραδίου τοϋ κώδικος. Προ¬ 
βλήματα δημιουργεί τό φύλλον 3, εν τφ δποίφ έξιστοροΰνται συμβάντα τής 
βασιλείας Λέοντος τοϋ Τ#. Μεταξύ τοϋ φύλλου τούτου καί τοϋ φύλλου 146 
τοϋ κώδικος πρέπει νά πιστεύσωμεν δτι εξέπεσε μέγας άριθμός φύλλων, 
ήτοι τό τμήμα τής χρονογραφίας τό περιέχον τήν έξιστόρησιν ολοκλήρου τής 
βασιλείας Βασιλείου τοϋ Α' καί τοϋ ήμίσεος σχεδόν τής βασιλείας Λέοντος 
του Τ'. Είναι δμως Ιξ ίσου πιθανόν νά έχη ταραχθή ή σειρά των τετραδίων 
του κώδικος, δ όποιος είναι άστάχωτος, χαί ή σημερινή άρίθμησις τώυ φύλ¬ 
λων νά μή άντιπροσωπεύη τήν πραγματικήν τάξιν των σωζομένων τετραδίων 1 2 3 4. 
Τό ζήτημα τοϋτο δύναται ευκόλως νά λυθή διά τής έξετάσεως τοϋ κώδικος. 

1. Τ. Εϋετεοΐΐ, δνθ" άν., σ. 56. 
2. Α. Πεΐ88ηι»τιπ, «νΡ* άνωτΜ σ. 73. 
3. Τ. Εϋετεοΐί, ενθ" άνωτ., σ. 57, 
4. ΕΙς τδ συμπέρασμα τοΰτσ δδηγει χαί τό ύποστηριχθέν ανωτέρω δτι τό φερό* 
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Δεδομένου δτι το χειρόγραφον του Σβραγίου οΰδόλως έχει μέχρι τοΰδε 
ερευνηθή, εκρίναμεν σκόπιμον και χρήσιμον τήν σύγχρισιν του κειμένου των 
3 φύλλων προς τά αντίστοιχα τμήματα των γνωστών μορφών τής χρονογρα¬ 

φίας τοΰ Λογοθέτου. Ή άντιβολή Ιγένετο πρός τάς Ικδόσεις Δέοντος τοΰ 
Γραμματικού ( = Λ), Θεοδοσίου Μελιτηνου ( = Θ), Συνεχείας Γεωργίου 
εχδ. Μιιταΐΐ ( = Μ) καί εκδ. ΟοηιβοΗδ ( = Γ). Έσημειώθησαν έπίσης Ιν- 

δειχτικαί τινες γραφα! τοΰ Ψευδοσυμεώνος (=Σ) κα'ι τοΰ Υβί. Ογ. 153 
(εκ τοΰ υπομνήματος τοΰ Μυταΐΐ) {==Β), οί οποίοι άντλοΰν εΰθέως έκτης 
χρονογραφίας, αλλά παραφράζουν εν πολλοις τό κείμενον αυτής. Έσημειώ¬ 

θησαν, τέλος, γραφαί τινες γενόμεναι γνωστά! έκ μερικής σποραδικής άντι- 
βολής των κωδίκων Ραπδ. Ογ. 854 (-Ρ)1, Υαϊ. Ογ. 1807 ( = Βΐ)* καί 
νίηάο5. ΙιϊδΙ. Ογ. 37 (= V)3- Παρετέθησαν πασαιαί παραλλάσσουσαι γρα¬ 

φαί, πλήν των όρθογραφικών σφαλμάτων4. Ή παραπομπή γίνεται είς τάς 
σελίδας και τούς στίχους τής έκδόσεως τοΰ Δέοντος τοΰ Γραμματικού έν τη 
σειρφ τής Βόννης, διά τον λόγον δτι ή εκδοσις αΰτη είναι ή πλέον προσιτή, 

τό κείμενον δέ αυτής βασίζεται επί τοΰ άρχαιοτέρου των σωζομένων χειρο¬ 

γράφων τής χρονογραφίας του Λογοθέτου: 

240.16 : έξεστράτευαεν Κ ; έξεστράτευσε ΘΜΓ : έτζεστράτευσεν Λ : έστρά- 

τεν&εν Β 
240.17 : ταντη (=-3) ΚΛΘ : ταντην ΜΓ, έπαρχον Κ : ύπαρχον ΛΘΜΓΒΣ 
240,ι8 : ονδέν ΚΛΘ : μηδέν ΜΓ 
240.19 : είχε Κ© : εϊχεν ΛΜΓ, κάτεργά Καμένου ΚΛΘ : έςγαααμένον ΜΓ 
240.20 : γεγενημένου δέ Κ : γεγενημένου Μ : γεγενημένους ΛΘΓ, τον Μαν- 

ροπόταμον ΚΘΜΓ : τόν Μαϋρον ποταμόν Λ : τό Μαυροποταμον ΒΒ^ 

240.21 : έπεσχέθη ΚΛΘΒ : μετεσχέθη ΜΓ 
240,21-22 “ καί έπΐ τη αιτία όΛ ήν τούτην ώδευ&εν Κ : καί δι ήν ταύτην άφη- 

κεν ΛΘΜΓ 

μενον ώς τελευταιον φύλλον τοΰ κωδικός (ί. 146) πιθανώτατα ανήκει είς τό 22°* 

τετράδιον. Άλλα 22 X 4 = 88 καί τά σωζόμενα 146 φΰλλα απαρτίζουν 36 V» τετρά¬ 
δια (146:4). 

1. 8. δεβίαΐεον, Ραπ23ΐε&ΐ& πιίεορίδ, ώς άνωτ., σ. 167. 

2. δ. δεδΐαΐεον, Ο π&ορ&ΐαΐτΐΐι ώς άνωτ, σ. 21. 
3. Αΰτόθι, οα. 37*38. 

4. Ή όρθογραφία τοΰ κώδικος τοΰ Σβραγίου ( έφεξής = Κ) είναι γενικώς καλή. 

“Ορθογραφικά τινα σφάλματα, εκτός των σφαλμάτων τονισμού καί χωρισμού των 
λέξεων, απαντούν ένιαχοΰ, π.χ. όλίγον άντι όλίγων ( 841,ιι), όξέως άντι 3£έος( 241,14), 

έζηλωτνπησαι (242.4), παλακή, πρωτέραν (242,9), κριτής (243,9), προσωχοα&σαχο 
(273 21), άνακομήσας (274.η). “Άλλα σφάλματα άφειλόμενα είς αβλεψίαν ή παρα- 

νάγνωσιν ή παραλείψεις λόγφ δμοιοτελεότου παρατίθενται κατωτέρω έν τ0 άντιβολή 
τοΰ κειμένου. 
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241.1 : Ενδοθεν γενεσθαι του 'Ιεροϋ ΚΘ : ένδον του Ίεροϋ Λ : Ενδον του9Ιερού 
γενέσθαι ΜΓ : Ενδοθε του *Ιερού (γεγονότες) Β : Ενδοθεν τον * Ιερόν 
(φθάσαντες) Σ, πολλήν... φθοράν Κ : πολύν... φθόρον ΛΘ : πολύν... φόνον 
ΜΓΒΣ 

241.3 : διακόσια ΚΛΘΓ : σ' Μ 
241.4 : Εποίησαν Κ (σφάλμΛ άντιγραφης ένεκα του προηγουμένου Ενδοθεν) : 

ένεποίησαν ΛΘΜΓ, Ισχυσε ΚΘΜΓ : ΐσχυσεν Λ : έξίσχυσε Β ; ίσχύσαν· 
τος Σ 

241.6 : παρεγένετο ΚΘ : παρεγένοντο ΛΜΓ 
241.7 : Εξιλεοϋνται ΚΛΘ : Εξιλεοϋντο ΜΓ, εύμενίζονται ΚΘ : έξενμενίζοντο 

Γ : ενμενίζοντο Μ : οιπ. Λ 
241,7-8 * έξαγαγόντες τής Θεοτόκου ΚΛΘ : τής Θεοτόκου έξαγαγόντες ΜΓ 
241.8 : όκρω ΚΛΘΒ1Μ (Άκρως οογγ. Μιιγ&Η) : άκρως Γ, προσέβαψαν 

ΚΘΒ1ΜΓ : προσέβαλαν Λ 
241.9 έπιφορά ΚΛΘΜ : έπιφοραι ΓΣ 
241.10 : έγεγόνασιν Κ : έγεγόνεισαν ΛΘΣ : έγένοντο ΜΓ 

241,11-12 : Εκπεφενγότων τόν ΚΘΜΓ : έκπεφνγότων Λ 
241.14 : ώρολογεϊον Κ : ώρολόγιον ΛΘΜΓ 
241,14-15 : έκεϊσε ροΒΐ καθεζόμενος οπι. Κ : έκεΐσε Δαμιανός Λ : Δαμιανός 

έκεϊσε ΘΜΓ 
241.15 : ό πατρίκιος και παρακοιμώμενος ΚΘΜ : πατρίκιος δ και παρακοι¬ 

μώμενος Γ : πατρίκιος καί παρακοιμώμενος Λ 
241.16 : τούτο ΚΜΓ : τούτον ΛΘ 
241,16-17 : εΐοελθόντος δέ Κ : καί είσελθόντος ΛΘΜΓ 
241.17 ’ τόν Χρυσοτρίκλινον ΚΘΜΓ : τό Χρνσοτρίκλινον Λ 
241.18 : ήρώνησεν ΚΛ : ήρώτησε ΘΜΓ 
241.19- 20 : τή κελεύσει—μεγάλης οπι. Γ 
241.20 : δέ ΚΛΘΜ : δή Γ : ροβί δέ αάά. δ παρακοιμώμενος ΚΘΜΓ 
241.20- 21 - εις όνειδος εμού ΚΘΜΓ : είς σόν όνειδος Λ 
241.21 : Ενώπιον ΚΘΜΓ : Επί Λ 
242.1 : παρενθν ΚΘΜΓ : παρενθύς Λ, προστάσσει ΚΛΘ : προστάττει ΜΓ 
242.2 - άποκεΐραι έκεΐσε (έκεΐσαι Κ) μοναχόν ΚΘΒ1Ρ : όποκεΐραι Εκεϊσε καί 

ποιήσαι μοναχόν Μ : άποκεΐραι και ποιήσαι μοναχόν Γ : άποκεΐραι πρώ¬ 

τον Λ 
242.3 *. τιροστάξαι {προστάζει Κ) φρουρεΐσθαι ΚΘΜΓ : προσέταξε φρουρεΐ- 

σθαι Β*: είναι Εν φρουρά Λ 
242,3-4 : Βασίλειον πρωτοστράτορα παρακοιμώμενον ΚΘ : (τόν) (αάά. ΰοιπ- 

1>θίί&) Βασίλειον πρωτοστάτορα παρακοιμώμενον Λ (οί. Β) : Βασίλειος 
δ πριοτοστράτωρ παρακοιμώμενος ΜΓ 

242.4 : ροΒΐ δέ αάά. δ ΜΓ 
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242.6 : έχώρισε δέ Μιχαήλ Βασίλειον Κ : έχώρισε δέ Βασίλειον Μιχαήλ Θ : 

έχώρισε Βασίλειον Μιχαήλ Λ : έχώρισε Βασίλειον δ Μιχαήλ ΜΓ 
242.7 : γυναίκα ΚΘΜΓ : γυναίκαν Λ, ΊγγιρΙναν ΚΛΘ : Ίγγηρϊναν Γ : *Ηγ· 

γιρίνα Μ : 9Ιγγερίναν Β 
242.8 : κυρίως ΚΜ : κυρίαν ΛΘΓ 
242,9-10 : τήν δέ πραπέραν αύτοϋ γυναίκα Μαρίαν δούς αύτή χρυσίον Κ : τήν 

δέ προτέραν αυτόν γυναίκα Μαρίαν δούς χρυσίον Θ : τήν δέ τζρώτην αύτοϋ 
γυναίκα Μαρίαν δούς χρυσίον ΛΣ : τή δέ προτέρα αύτοϋ γυναικϊ Μαρία 
δούς χρυσίον ΜΓ 

242.11 : ίδιαν αηίβ αδελφήν (ΛΘΜΓ) οιη. Κ 
242.11- 12 : προσήρμοσε ΚΘΜΓΣ : προσηρμοσεν Λ 
242.12 : ροδί προσήρμοσεν &<1<1. Βασιλείω ΚΘΜΓΣ : οιη. Λ, αυτήν (ΚΛΘ) 

οιη. ΜΓ 
242.13 : 8 τε καΐσαρ καί δ Βασίλειος (ΛΘΜΓ) οιη. Κ 
242.14 : τδν (ΚΛΜΓ) οιη. Θ, άνέλη ΚΛΘ : άνελεΐ ΜΓ, ό ροδί έλοιδόρει (Λ) 

οιη. ΚΘΜΓΡ 
242.15 : ροθΐ καίσαρα αάά. προς τδν Μιχαήλ ΚΡ : οιη. ΛΘΜ : Βασίλειος 

βασιλεϊ τδν καίσαρα Γ : διελοιδορειτο τδν καίσαρα πρός Μιχαήλ έν κρυφή 
Β : πρός τον βασιλέα Σ, ίηίβΡ μελετώντα βί δ δέ Λ οιη. δ δέ ταϋτα ώς 
λήρον ήκονεν (ΚΘΜΓ) 

242.16 : συμφιλιοϋνται ΚΛΘΓ : σνμφιλιονται Μ 
242.17 : καίσαρι Κ : καίσαρος ΛΘΜ : του καίσαρος ΓΣ 
242,19 : τον Κ : και ΛΘΜΓ, ο ροβΐ Συμβάτιον βάά. ΜΓ 
242,21-22 : προβαλέσθαι ΚΓΒ : προβαλέσθαι σε ΛΜ : προβάλλεσθαί σε ΘΣ 

(οιη. σε) 
242,22 : τούτο άδννατεϊ ΚΘΜΓ : άδννατεϊ τούτο Λ 
243.2 : Βάρδα ροδί καίσαρος (ΛΘΜΓ) οιη. Κ 
243.3 : πληροφορήσας ΚΛΘΜ : πληροφορήσαι Γ, ώς ΚΛΘΒ : δτι ΜΓ : πώς Σ 
243.5 : του ηηΐβ Συμβατίου (ΛΘΜΓ) οηι. ΚΒ, τον ροθΐ λόγοις (ΛΘΓ) 

οιη. ΚΜ 
243.6 : ένδομύχει ΚΛΜΓ : ένδομυχεϊ Θ 
243.6- 7 : δ δέ Βασίλειος είδώς Κ : είδώς δέ ό Βασίλειος ΘΜ : είδώς δέ Βασί¬ 

λειος ΛΓ 
243.7- 8 : συνεσκεύαστο ΚΘΒ : σννσκεναστο Λ : σννεσκεύασται ΜΓ 
243.8 : τούτον άνελεΐν Κ : τούτο ποιήσαι ΛΘΜΓ 
243,10 : Βάρδα καίσαρι Κ : Βάρδαν καίσαρα ΛΘΒ : Βάρδαν τδν καίσαρα ΜΓ 
243,12 : του βασιλέως Κ : τδν βασιλέα ΛΘΜΓ : τώ βασιλεϊ V : του βασι- 

λέως πάλιν οηι. Ρ 
243.12- 13 : διεβεβαιοϋτο μή έξελθεϊν μετ* αύτοϋ καί του Βασιλείου ΚΡ : έπε- 

φωνεϊτο φείδεσθαι τοϋ Βασίλειον ΛΘ : έπεφώνει τώ (έπεφωνεϊτο οογρ. 
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Ματαΐί) φείδεσθαι τού Βασιλείου Μ : έπεφώνει τον φείδεσθαι βασι¬ 

λείου Γν 
243.13 : τής ροδί δέ (ΛΘΜΓ) οπι. Κ, Χαλκοπρατεΐα ΚΘΜΓ : Χαλκοπρά· 

τια Λ 
243.13- 14 : τοϋ ευαγγελισμού ΚΛΣ : τώ εναγγελισμώ ΘΜΓ 
243.15 : δ τε ΚΛΘΣ : ό ΜΓ 
243.16 : Βασιλείω παρακοιμωμένου ΚΛΘΜΒΣ : τώ παρακοιμωμένω Γ 
243.17 : δέ ροδί πατριάρχον αάά. Κ 
243,17-18 : (Χώμα και αίμα ΚΛΘΒΣ : αίμα ΜΓ : οηίβ σώμα &<!ίί· τόν τίμιον 

σταυρόν καί V 

243.18 : καί ροδί Χριστού (ΛΘΜΓ) οιη. Κ 
243.19 : δ ροδί και (ΛΘΜΓ) οπι. Κ 
243.20 : βεβαιώσαντες Κ : βεβαιονντες ΛΘΜΓ, σννελθεϊν ΚΘ : έξελθεϊν Λ : 

σννεξελθεΐν ΜΓ 
243.21 : παρεγγνάτο ΚΓ : παρηγγνάτο ΛΘΜ 
243.22 : δέ Κ : γάρ ΛΘΜΓ 
244,1: αγίου Πάσχα ΚΛΘΜ : Πάσχα Γ 
244,4 : ροβί Βασίλειος αΜ. ό ΚΘΜΓ 
244,5-7 : Περί του χωρίου τούτου διαλοίμβάνομεν έκτενώς κατωτέρω. 

244.8 : τήν (ΚΛΘΜ) οπι. Γ 
273.9 : κρατήσαντες οΐ μετά ΚΘΜΓ : κρατήσαντα μετά Λ 
273.10 : έξήγαγον ΚΘΜΓ : έξήγαγεν Λ 
273.11 : έν Κ : έκ ΛΘΜΓ, άγαγών ΚΛΜΓ : αναγαγών Θ, καταφλέξας 

ΚΘΜΓ : κατακαύσας Λ 
273.13- 14 : κακώς έκεί τελευτήσας Κ : καί κακώς έκεϊσε τετελεύτηκεν ΛΘ : 

και κακώς έκεϊ τελευτά ΜΓ 
273.14 : και ροδί ωσαύτως α<Μ. ΚΘΜΓ 
273.15 ϊ τήν (ΚΛΘΜ) οπι. Γ, τον Τζαούτζαν Κ : του Τζαοντζα Θ : Ζα(ο)ύ- 

τ£α ΛΜΓΡ (πανταχοΰ) 

273.16 : άπέκειρε ΚΘΜΓ : άπέκειρεν Λ, τψ ουσίαν αυτών πάσαν Κ : τήν αν* 

των ουσίαν πάσαν Θ : τάς οϋσίας αυτών πάσας ΜΓ : τάς ουσίας αυτών 
Λ, ίηίβΡ αυτών βί πάντας Λ οιη. οϋτω πάσα ή συγγένεια Τζαοντζα έξα>· 

λοθρενθη διά Σαμωνά ΚΘ : καί ούτως πάσα ή συγγένεια Ζαούτζα έξωλο· 
θρεύθη διά Σαμωνά ΜΓ 

273.17 : τούς ροδί πόντος δέ (ΚΘΜΓ) οιη. Λ 
273.18 " ροδί παρά &Αά. τον ΚΜ 
273,19-20 : οί δέ—προνοονμενον (ΚΛΘΜ) οζη. Γ 
273.20 : προνοονμενος Κ : προνοονμενον ΛΘΜ, ύπερεπήνβααν ΚΛΘΒ : έπήνε- 

σαν ΜΓ, άξιος Κ : άξιον ΛΘΜΓ, μεγάλης ΚΜΓ : μεγίστης ΛΘΒ 
273.21 * παρευθύς Κ : παρβυθύ ΛΘΜΓΒ, τούτον πρωτοσπαθάριον τετίμηκεν 

16-9-1967 
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Κ : τούτον πρωτοσπαθαρίου άξια τετίμηκεν ΛΘ : τουΤον τή τον πρωτο- 

σπαθαρίου άξια χετίμηκε (-εν Γ) ΜΓ, ροβί τετίμηκεν Λ οτα.καί προ· 
σωκειώσατο αύτώ ΚΘ (πρ. έαυτώ Μ : πρ. ίαντοϋ Γ) 

273.22 : Αντώνιος ΚΜΓΣ : Στέφανος ΛΘ1 

273.23 : χειροτονείται ΚΜΓ : έχειροτονηθη ΛΘ, πατριάρχης καί μυστικός Κ : 
καϊ πατριάρχης και μυστικός Θ : δ πατριάρχης καί μυστικός Λ : μυστι¬ 

κός ΜΓ 
274,1 : καϊ ροβί δέ &<Ι<Ι. ΚΘΓ : οια. ΛΜ 
274,3-4 : Τζαούτζα ΚΘ ; Ζαοντζα Γ : Ζαύτζα Μ : Ζαουτζη Λ 
274,4 : κλητόρια ΚΜΓ : κλητώρια ΛΘ 
274.6 : του ροβί θέματος &ά<1. Κ 
274.7 : έπαιδοποίησεν Κ : παιδοποιήσας ΛΘΜ : παιδίον ποτήσας Γ 
274.8 : παϊδα (ΚΛΘΜ) οιη. Γ, επί τώ τόκω δέ τετελεύτηκεν Κ: έφ ώ τετβ- 

λεντηκεν (-ε ΜΓν) ΛΘ 
274.9 : οικήματα δ βασιλεύς Κ : ο βασιλεύς οϊκήματα Λ : οικήματα δ βασι¬ 

λεύς Λέων ΘΓ : οικήματα Λέων δ βασιλεύς Μ 
274.10 : ροβί ϊκτισεν έκεϊ ΚΜΓ (έκεϊσε Θ), περικαλλή ΚΛΘΣ : περι¬ 

φανή ΜΓ 
274.11 : γυναικούς (βίο) αύτοΰ Θεοφανοϋς Κ : προτέρας αντοϋ γυναικός τής 

αγίας Θεοφανοϋς (-ώ Λ) ΛΘΜΓ, ώσαύτως (ΛΘΜΓ) οια. Κ 
274.12 : ροβί Ικτισεν αάά. ναόν Κ : εκκλησίαν ΘΜΓ, είς τούς λεγομένους 

Τόπους (ΛΘΜΓ) οια. Κ 
274.13 : ροβί κατασκευάσας αάά. αυτήν ΚΘΜΓ, κατασκενάσας ίίβΓ. Κ, 

άνδρώαν Κ : Ανδρείαν ΛΘΜΓ, ροβί καϊ αάά. τό ΚΘΜΓ 
274.14 : ροβί σώμα θά<1. έκ Κύπρον ΜΓ, ροβί Μαγδαληνής &Λά. από * Εφέ¬ 

σου ΜΓ 
274.15 : τον αύτοΰ ναόν Κ : τής αυτής έκκλησίας ΛΘΜΓ 
274,17 : Ταυρομένιον ΚΛΜΓ : Ταυρομένιν Θ. 

Προς ποίαν εκ των γνωστών μορφών τής χρονογραφίας του Λογοθέτου 
ταυτίζεται ή σχετίζεται τό κείμενον τον κώδικος του Σεραγίου; Τά περί 
τούτου §κ τής γενομένης άντιβολής εξαγόμενα συμπεράσματα Ισχύουν βεβαίως 
διά τό άντιβληθέν μικρόν τμήμα του κοιδικος κατά κύριον λόγον, δυιάμεθα 
δμως, 81 Ιϊεεί εοπιροπεΓε ρατνϊδ, νά πιστεύσωμεν δα Ισχύουν 1ν 
γενικαΐς γραμμαΐς και διά τό σύνολον του κώδικος- “Ασφαλέστερα συμπερά- 

1. Πρόκειται περί προφανούς σφάλματος των ΛΘ, δεδομένου δα δ Νικόλαος ό 
Μυστικός διεδέχθη είς τόν πατριαρχικόν θρόνον ούχί τόν Στέφανον άλλα τόν Αντώ¬ 

νιον τόν Καυλβαν (πρβλ. π.χ. Λέοντα Γρσμμ., 266,15-17, οπού όρθώς άναφέρεται οτι 
δ "Αντώνιος διεδέχθη τόν Στέφανον). 

ΕΠΕΤΗΡΙΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ίϊνος ΛΕ' 18 
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σματα θά εξαχθούν μόνον Ιάν όντιβληθή όλόκληρον τό κείμενον τού κωδικός, 

οϊ6 βεβαίως εκτός των παραλλασσουσών γραφών θά ληφθή ύπ* οψιν καί ή 
διάρθρωσις τής Ιστορικής ύλης εν τφ κειμένφ. Πρέπει ωσαύτως νά σημει- 

ωθή δτι τα εξαγόμενα εν προκειμένφ συμπεράσματα μοιραίως στηρίζονται 
έπί ατελούς βάσεως (ήτοι κυρίως επί των γνωστών έκ των έκδόσεων χειρο¬ 

γράφων), εφ* δσον, ώς έλέχθη ανωτέρω, δεν έχει είσέτι έρευνηθή Ιπαρκώς 
ή χειρόγραφος παράδοσις τής χρονογραφίας. 

*Ως προκύπτει έκ τής γενομένης αντί βολής, τό κείμενον του Κ προ: ού· 
δεμίαν τών γνωστών μορφών τής χρονογραφίας του Λογοθέτου ταυτίζεται 
Απολύτως, σχετίζεται όμως στενώτατα μετ’ αυτών. Συγκριτικώς είναι συγ¬ 

γενέστερου προς τόν Θ καί, όλιγώτερον, προς τον Λ, παρ1 δ,τι είναι προ; τόν 
Μ και τόν Γ. Ιδιαιτέρως αξιοσημείωτου είναι δτι δυο χωρία του Κ (242,15 

και 243,12-13), τών όποιων ή παράδοσις έν ΛΘΜΓ είναι δλως διάφορος, 

Ανευρίσκονται Ιν τφ Ρ, πράγμα τό όποιον μαρτυρεί περί τής συγγενείας τών 
δύο τούτων χειρογράφων. Έν άλλοις χωρίοις, δπου α! γραφαί του Κ πΐ'ραλ· 

λάσσουν μεγάλως τής παραδόσεως τών ΛΘΜΓ (240,21-22, 243,8. 274,8), αί 
γραφαί αυται δύνανται νά έρμηνευθοϋν ώς όφειλόμεναι είς διόρθωσιν ή 
Ανάπτυξιν του κειμένου κατά τρόπον ώστε τούτο νά γίνη περισσότερον κατα¬ 

νοητόν· Δέν δυνάμεθα δμως νά εΐπωμεν έάν αί τοιαΰται μεταβολαι του κει¬ 

μένου χαρακτηρίζουν μόνον τόν Κ ή τό πρότυπόν του, άφοΰ δέν γνωρίζο- 

μεν έάν αί μετοβολαι ούται απαντούν καί έν άλλοις έκ τών σωζομένων χειρο¬ 

γράφων τής χρονογραφίας. 

Ή μεταξύ Κ καί Ρ συγγένεια διαπιστοΰται καί έκ τού χωρίου 244.5-7, 

Ιν τφ δποίφ μνημονεύονται τά πρόσωπα τά συμμετασχόντα είς τήν συνωμο¬ 

σίαν διά τήν δολοφονίαν τού καίσαρος Βάρδα, τήν δργανωθείσυν υπό Βασι¬ 

λείου παρακοιμωμένου, τού μετέπειτα αύτοκράτορος. Ή κακή κατάστασις 
τής παραδόσεως τού χωρίου τούτου, περί τού όποιου θά διαλάβωμεν έκτε* 

νώς ενταύθα, δεικνύει κατά τρόπον σαφέστατον, πόσον έπι βεβλημένη είναι 
ή κριτική εκδοσις τού κειμένου τής χρονογραφίας. 
Ή πληρεστέρα, ανεπτυγμένη, μορφή τού έν λόγφ χωρίου εΰρίσκεται 

παρά Σ (678,8 13): «ήσαν δέ έν τη βουλή Μαριανός δ άδελφός αυτού ( 50. τού 
Βασιλείου) καI Συμβάνιος δ γαμβρός τού καίσαρος και Βάρδας δ άδελφός Συμ- 

βαχίου καί Πέτρος ό Βούλγαρος καί Λέων δ Άσσνριος έξάδελφος αυτού, Ιωάν¬ 

νης τε δ Χάλδος καί Κωνσταντίνος ό Τοξαράς». 

Παρά Κ τό χωρίον έχει ώ: εξή:: «ύηηρχον δέ έν τη βουλή Μαριανάς 
άδελφός αύτοϋ καί Συμβάνιος καί Βάρδας ό άδελφός αυτού καί Πέτρος δ Βούλ¬ 

γαρος καί *Ασσύριος Αέιον δ έξάδελφος αύτού». Τό κείμενον συμφωνεί πρός 
τήν παράδοσιν τού Σ χωρίς νά περιλαμβάνη τάς παρ* αύιφ έπεξηγηματικάς 
Αναπτύξεις· *Η παράλειψις *1ωάννου τού Χάλδου και Κωνσταντίνου τού 
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ΤοΕαρά όφείλεται εϊς δμοιοτέλευτον, δεδομένου δτι ή Ιτομένη λέξις Ιν Κ 
είναι επίσης «Ιωάννης» (ό Νεακωμίτης, περί του όποιου κατωτέρω). 

Ή πλήοης μορφή του γωρίου άνευ των Αναπτύξεων του Σ άπαντςί καί 
Ιν Ρ (ί. 411ν): «νπήρχον δέ έν τη βουλή Μαριανός δ Αδελφός αυτόν καί Σνμ~ 

βάτως καί Βάρδας Αδελφός και Πέτρος δ Βούλγαρος καί Άσνριας Λέων δ 
έξάδελφος αυτού καί9Ιωάννης ό Χάλδος καί Κωνσταντίνος ά Τοξαράς» ι. 

Τέλος, ίν τη παλαιοσλαβική μεταφράσει παραλείπονται ό Πέτρος ό 
Βούλγαρος καί ό "Αοσυριος Λέων. Τδ χωρίον εν μεταφοάαρι Ιχρι ώί ΐΕής: 
«νπήρχον δέ έν τή βουλή Μαριανός δ Αδελφός αύτοϋ καί Συμβάτιος καί Βάρδας 
δ Αδελφός αύτοϋ καί9Ιωάννης δ Χάλδος καί Κωνσταντίνος ό Τοξαρας» *. 

Ή παράδοσις των άλλων χειρογράφων παρουσιάζει περισσότερός φθο¬ 

ράς. Σημαντική διαφορά είναι διι ό Συμβάτιος καί δ Βάρδας φέρονται ώς 
«Αδελφοί αύτοϋ» (ώς ϊχει το κείμενον ιό «αύτοϋ» Αναφέρεται *1; ιόν Μαρία- 

νόν ή ιόν Βασίλειον). Τούτο όμως είναι έοφαλμένον, έφ* δσον πράγματι δέν 
πρόκειται περί Αδελφών του Βασιλείου καί του Μαριανοΰ, άλλα περί των 
δυο αδελφών Βάρδα καί, του γαμβρού του καίσαρος Βάρδα, λογοθέτου Συμ- 

βατίου, δ όποιος συμμετέσχεν εις τά σχέδια εναντίον του πενθεροΰ του παρα¬ 

συρθείς υπό του Βασιλείου· "Αλλη διαφορά είναι ή μεταβολή του δ νάματος 
Άσσύριος Λέων είς Άσυλέων - "Δσυλαίων καί ή μεταφορά του προ του Πέ¬ 

τρου του Βουλγάρου 
Ουτω, πληρέστερου, δ Θ ( 170,22-25): «ύπήρχεν δέ έν τή βουλή Μαρία- 

νός Αδελφός αύτοϋ καί Συμβάτιος καί Βάρδας Αδελφοί αύτοϋ,9Ασυλέων δ έξά¬ 

δελφος αύτοϋ καί Πέτρος δ Βούλγαρος καί"Ιωάννης δ Χάλδος καί .Κωνσταντίνος 
δ Τοξαράς». 

Ό Λ (244ιΓ>*7): «νπήρχον δέ έν τή βουλή Μαριανός δ Αδελφός αύτοϋ καί 
Πέτρος δ Βούλγαρος καί 9Ιωάννης ό Χάλδος καί Κωνσταντίνος δ Τοξαράς». 

Ενταύθα παραλείπονται οί Συμβάτιος» Βάρδας καί Άσυλέων» πιθανότατα 
λόγφ δαοιοτελεύτου. 

Ό Μ ( 740): «ύπήρχε δέ έν τή βουλή Μαριανός καί Συμβάτιος καί *Ασυ- 

λαίων δ έξάδελφος αώτου καί Πέτρος δ Βούλγαρος και9Ιωάννης δ Χάλδος καί 
Κωνσταντίνος δ Τοξαράς», Παραλείπονται δ Βάρδας καί ή παράθισις «δ 
Αδελφός αύτοϋ» μετά τό «Μαριανός». 

Ό Γ (830.1 δ): «ύττήρχε δέ έν τή βουλή Μαυριανός καί Συμβάτιος καί 
9Ασνλαίων δ έξάδελφος αύτοϋ καί Πέτρος δ Βούλγαρος καί9Ιωάννης δ Χάλδος 
καί Κωνσταντίνος δ Τοξαράς». Αϊ αύταί παρ ιλείψεις καί τό σφάλμα «Μου- 

ριανός» αντί «Μαριανός». 

1 δ δοείβίεον, Ρίΐπ2ί1ίη]ίΐ ηιίεορϊε, ώ; άνωτ., α. 176. Περί τή; σχέσεως 
μεταξύ Ρ καί 2 πρβλ. αυτόθι, σ. 183 καί Ώ. 8 6 γ γιιγ 9, ίνθ* άν., σ. 50. 

2. V. δτοζηενβίείί. βνθ' άνωτ., σ. 107. ΙΙρβλ. καί V. ναβίΐίενβΐιίίι 
ΚΙχτοηχΙεα Ι,ο^ΙΙιεΙβ, ώς άνωτ., σ. 191. 
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Τέλος, δ Β : «συνήν δέ αύτώ έν τή %οιαύτγι βουλή Μανριανός καί Συμ- 

βάχιος καί Βάρδας οΐ αυτόν αδελφοί καί Άσυλαίων δ τούτου έξάδελφος καί 
Πέτρος δ Βούλγαρος καί *Ιωάννης δ Χάλδος καί Κωνσταντίνος δ Τοξαράς» *. 

Καθ* δ μέτρον έπιτρέπεται νά εξάγωμεν συμπεράσματα βασιζόμενοι §πΙ 
της περιωρισμένης γνωστής χειρογράφου παραδόσεως, θά ήόυνάμεθα ΐσως 
νά έρμηνεύσωμεν τάς φθοράς του περί των συνωμοτών χωρίου. Θεωροΰμεν 
πιθανδν δτι έν τφ άρχικφ κειμένφ μετά τό «Βάρδας» έφέρετο «(δ) άδελφόζ 
αύτοϋ» (δηλ. του Συμβατίου) (ΚΣΒίν Σλ«*β.). Επειδή όμως τό «αύτοϋ» 

ήδύνατο νά θεωρηΟή δτι άναφέρεται καί είς τόν Μαριανόν (καί τον Βασί¬ 

λειον), τούτο παρελείφθη έν Ρ* Έν Θ και Β ή γραφή «αδελφοί αύτοϋ»1 2 3 

προέκυψεν έκ προσπάθειας εξομαλισμοΰ του χωρίου, του «αύτοϋ» δεωρηθέν- 

τος έσφαλμέιως ώς άναφερομένου είς τόν Συμβάτιον άμα κα'ι τον Μαριανόν 
καί Βασίλειον. Είναι επίσης δυνατόν νά έρμηνευδή διατί δ Άσαΰριος Λέων 
ή Άσυλέων (Άσυλαίων) τίθεται μετά τόν Πέτρον τόν Βούλγαρον (ΚΡΣ, 

πιθανώτατα και Λ) ή προ αΰτου (ΘΜΓΒ). Πιστεύοιιεν δτι άρχικώς έκειτο 
μετά τόν Πέτρον. Επειδή δμως ή παράθεσις «6 έξάδελφος αύτοϋ» (τό «αυ¬ 

τόν» ένταϋθα, ως προκύπτει εξ άλλων χωρίων τού κειμένου, άναφέρεται 
οπωσδήποτε εις τόν Βασίλειον) ήδύνατο νά έκληφθή ως άναφερομένη εϊς 
τόν Πέτρον, προς πρόληψιν τοιαύτης τυχόν ερμηνείας δ *Ασυλέων μετηνέ- 

χθη προ του Πέτρου3. “Αξιοσημείωτος, τέλος, είναι και ή διάφορος παρά- 

1. Γνωσταί επίσης είναι ένιαι γρσφπί έ£ άλλων χειρογράφων. Ούτως, 6 Β* 

παραδίδει: «ύπήρχον δέ έν τή βουλή Μαριανός, άδελφός αύτοϋ, καί Σνμβάτιος καί Βάρ¬ 

δος, άδελφός αύτοϋ, καί Ιωάννης ό Χάλδος» (8. δεδίαΐεον, Ο ηιΐκορΐ.^πίτΐι. ώς 
άνωτ., ο. 21). Ό V ποραδίόει επίσης : «Βάρδας άδελφός αύτοϋ» (αυτόθι, σ. 38), ό 
δέ Ρο1&1. 86, 60ν : «Μαριανός» και «Άσυλέων» (αύτόθι, σ. 60) "Η έξιστόρησις τής 
συνωμοσίας εναντίον τού Καισαρος Βάρδα και τής δολοφονίας αυτού έν τή χρονο¬ 

γραφία του Λογοθέτου είναι κατά πολύ πληρέστερα τής των άλλων πηγών, και ό 
Συμεών (ή μάλλον ό συγγραφεύς τής πηγής έκ τής οποίας οΰτος αντλεί) Εμφανίζε¬ 

ται ούχί εύμενώς διατεθειμένος έναντι τού Βασιλείου ΑΙ αύλίκαί Ιστορίαι τής Μα¬ 

κεδονικής δυναστείας ελάχιστα, ώς είχός, ασχολούνται μέ τάς δολοφονίας τού Βάρδα 
και τού Μιχαήλ τού Γ*. Μόνον ό Γενέσιος (106.8-16) γράφει ολίγα τινά περί τής 
δολοφονίας τού Βάρδα, άναφέρει δέ τόν Σαββάτιον, δηλ. τόν Συμβάτιον, και τον 
“Ιωάννην τόν Χάλδον, τόν όποιον επονομάζει Τζιφινσρίτην. 

2. Ό ]. Β. Βηγ^, Α ΗΐεΙοΓγ οί Ιΐιε ΕλβΙογγι Κοτιιαη Ετηρΐτε, ώς άνωτ., 
σ. 459, σημ 1, χαρακτηρίζει την γραφήν ταύτην ώς αη £γγογ ίθΓ άδελφός, 

3. Πας* δτι διά τής μεταφοράς ταύτης δημιουργεΐχαι ό κίνδυνος ό Άσυλέων 
νά έκληφθή ώς έξάδελφος τού Συμβατίου και τού Βάρδα, ώς τόν έκλαμβάνει 6 

Βητγ (ένθ' άνωτ., σ. 459): ΐη ΓοΙαίίπκ ιΗο ηπίΓύετ υί Βοιτί&β, ίη ατδίοΗ 8γηι· 

ϋοΐίοδ &ηά ΑδγΙαίοα &1δο ίοοίτ ρ«Γΐ, ΐΐιο εΙιΐΌηιοΙεΓ άεβοηϋοδ Αε^ΐαίοΐι 3.8 ηορδετν 
οί δγηιΒαΙΐοδ, ννΗεΓε&δ ϊί τνοπίά Ιιανο δοεη οδνΐοιίδΐγ η&ΐτιτοί Ιο άεδοηϋε Ιπηι 
&3 ηερίχενν οί Β&δΠ (ΙΙιο ίιιΙιίΓε Ετηροτοτ), Ιι&ά 1ΐ£ Ββεη Ιιΐβ ηερίιετν. ΤαΟτα 
άηοτελούν παρερμηνείαν τού χωρίου. 



Φύλλα χειρογράφου της Χρονογραφίας τού Λογοθέτου 277 

δοσις του ονόματος του προσώπου τούτου: ΒΑσ(σ)ύριος Λέων (ΚΡ) ή Λέων 
ό Άσσυριος (Σ) καί *Ασυλέων (Θ, Ρειί^ί. 86) ή Άσυλαίων (ΜΓΒ)1. βΟ 
τύπος Άσυλέων - Άσυλαίων, όνομα τό όποιον, χαθ* όσον γνωρίζομεν, ούδα- 

μοΰ άλλυχού άπαντςί και πάντως δεν είναι ελληνικόν, φαίνεται εχ πρώτης 
ό'ψεως ότι δύναται νά έρμηνευθή ώς προελθών έχ παραναγνώσεως του, συν- 

τετμημένου ϊσως, *Ασ(σ)ύριος Λέων8. Τούτο όμως οΰδόλως είναι βέβαιον. 

Έν αύτφ τφ Σ (ίσως δέ καί έν Κ και Ρ) τό αύτδ πρόσωπον άναφέρεται 
κατωτέρω (685 8, 688,2) ως *Ασυλαίων, έξάδελφος του Βασιλείου8.Ό *Ασυ· 

λέων ή *Ασυλαίων ούτος διεδραμάτισε σπουδαίου πρόσωπον εΐς την δολοφο¬ 

νίαν του αύτοχράτορος Μιχαήλ του Γ', υπήρξε μάλιστα δ καταγαγών τδ 
θανατηφόρου πλήγμα είς τόν αίμάσσοντα αύτοκράτορα4- *0 «Απηνής» καί 

1. Κατωτέρω όμως έν Μ καί Β φέρεται: * Αουλέων ( πρβλ. Ε ά. άο Μ ιι γ α 1 Τ, 
ένθ* άνωτ., σ. 750 ). 

2. Άσσύριοι καλούνται συνήθως ύπό των Βυζαντινών Ιστορικών οΐ Πέρσαι. 
Πρβλ. π χ. Γενέσιον, 10.11, 107,14-15 καί Κεδρηνόν, 1, 40,28. 

3. Ό Β υ γ γ ( ένθ’ άνωτ., σσ. 458 - 459 ) εσφαλμένα); θεωρεί ότι έννοεΐται ούχι 
ό αύτοκράτωρ Βασίλειος, άλλα Βασίλειος δ ρέκτωρ, ερμηνεύει δέ τδ έξάδελφος ώς 
ηερϋεκ. Όρθότερον οοιίδΐη ό Α. νο£ί, Βαείϊσ 1“. Ρ&Π8 1908. σ. 41. 

4. Πρβλ. Σ (685 7-10): « των δέ λοιπών ίσταμένων έξω πρός τιαραφυλακήν..· ΛΑσυ- 

λαίων έφη πρός Βασίλειον «εΐ καί τάς χειρ ας αύτοϋ έκόψαμεν, όμως ζώντα αύτόν είάσαμεν 
καί έάν ζη9 τΐ άπολογησόμεθα;» καί ύποστρέφας πήσσει τό ξίφος κτλ. ». Ουιω μετά τινων 
Φραστικών διαφορών και έν ΒΜΓΒΣλ,αβ. Έν Λ άναφέρεται ότι τό θανατηφόρου 
πλήγμα χατέφερεν δ Ιωάννης δ Χάλδος, άλλ* ένταΰθα πρόκειται περί άνεπιτυχοΰς 
θεραπείας ύπάρχοντος χάσματος έκ παραλείψεως Ινδς τούλάχιστον στίχου, έν τφ 
όποίφ έμνημονεύειο ό Άσυλέων. "Οει ούτως έχει το πράγμα δεικνύεται έκ τής μνείας 
του Άσυλέοντος κατωτέρω έν Λ ( 253.16-89 ), όπου δ λόγος περί τής οΐχτράς τύχης, 

τήν οποίαν είχον οί δολοφόνοι του Μιχαήλ. Τής δολοφονίας τοΰ Μιχαήλ έχ τών 
συνωμοτών τής δολοφονίας του Βάρδα συμμετέσχον έπίσης δ Πέτρος δ Βούλγαρος, 

δ Μαριανός, δ Ιωάννης δ Χάλδος καί δ Κωνσταντίνος δ Τυξαράς. "Ως πρδς τα 
πρόσωπα ταυ τα χαί τά άλλα πρόσωπα τα συμμετασχόντα τής δολοφονίας τοΰ Μιχαήλ, 
ή παράδοσις τών διαφόρων μορφών τής χρονογραφίας τοΰ Λογοθέτου παρουσιάζει 
έπίσης διαφοράς. "Ενεκα τών διαφορών τούτων οί νεώτεροι ιστορικοί έχουν πολλά” 

χις περιπέοβι εΐς σφάλματα καί παρανοήσεις. Ή έχχενεστέρα διαπραγμάτευσις τής 
παραδόαεως τών διαφόρων μορφών τής χρονογραφίας τοΰ Λογοθέτου σχετικώς μέ τήν 
δολοφονίαν τοΰ Μιχαήλ εύρηται παρά Βατ γ ( ένθ’ άνωτ., σσ 468 - 459 ), όπου όμως 
δέν άπεφεύχθησαν τά σφάλματα (πρβλ. σ. 276, σημ. 8 χαί άνωτ., σημ. 3). Ό Βιιτγ θεω¬ 

ρεί τόν άναφερόμενον μεταξύ τών δολοφόνων τοΰ Μιχαήλ Σνμβάτιον ώς ταυτιζόμενου 
πρδς τόν Συμβάτιον τόν ουνωμοτήσαντα διά τήν δολοφονίαν τοΰ καίσαρος Βάρδα. 

Ό Συμβάτιος όμως ούτος, ώς έλέχθη άνωτέρω, ήχο δ γαμβρός τοΰ Βάρδα λογοθέ¬ 
της Συμβάιιος, δ όποιος είναι γνωστόν ότι πρό τής δολοφονίας τοΰ Μιχαήλ είχε 
περιπέσει εΐς δυσμένειαν, έστασίασε χαί συλληφθεΐς έτυφλώθη (πρβλ. Α. νορί, 
ένθ’ άνωτ., σσ. 39-40 έκ τών πηγών). Έπίσης ό Βιιτγ (Ινθ" άνωτ., σ. 178 καί 
σημ. 1) συγχέει (παρασυρθείς Ισως έκ τοΰ Σ καί τοΰ Γ, όπου τό κείμενον επιτρέπει 
τοιαύτην σύγχυσιν) εΐς §ν πρόσωπον δύο έχ τών δολοφόνων τοΰ Μιχαήλ, τόν Ίαχω- 
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«ώμος» ούτος Ανήρ εύρε τέλος αντάξιον των πράξεων του, φονευθεις δλίγον 
άργότερον ΰπό των δουλών τουι. 

Έ/βχκκώς μέ τήν δολοφονίαν του καίσαρος Βάρδα δ Κ, εν συνεχείς του 
περί των συνωμοτών ανωτέρω έξετασδέντος χωοίου, παραδίδει δτι τήν Ιπι- 
βουλήν των συνωμοτών δ»έγνωσεν δ Ίωάνης δ Νεαχομήτης (δία), όόποιος 
εσπευσε νά ειδοποίηση τον χαίσαρα περί των τεχταινομένων*. Τό έπώνυμον 
του 'Ιωάννου τούτου παραδίδεται υπό τούς τύπους Νεατοκόμητος (δνομ.) 

(244,7). Νεατοκομητι (δοτ·) (244,13), Νεατοχομίτης (δνομ.) (256,4)χαι 
Νεατοχύμητα (αΐτ.) (256,8) παρά Λ, Νεατοχόμης παρά Θ (170,26), Νεα- 

τοχωμήτης παρά Γ (837,5,9 10, 842,6,10), Νεατοχομίτης παρά Μ (741, 

742), δπου και Νεατοχωμίτης (758), ως έν ΡαΙ&Ι. 86 χαι Ρ, τέλος δε Νεα- 

τουχομίτης παρά Β. Έξ δλων των γραφών τούτων πιθανωτέρα φαίνεται ή 
γραφή του Κ Νιαχομήιης, δηλ. Νεακωμήτης (ή καλύτερον Νεαχωμίτης). 

Τδ Ιπώνυμον τούτο δηλοΐ τον καταγόμενου εκ Νέας Κώμης ή Νεακώμου 
( Έννεακώμου ;), βιθυνικοΰ πολίσματος γνωστού και άλλοθεν8. 

Ν. Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ 

βίτξην και τόν Ανώνυμον Πέροην (κατ' άλλας γραφής : άπελότης ό τοΰ Πέρσοο, άπε- 

λάτης ό Πέρσης) "Οτι πρόκειται περί δύο διαφόρων προσώπων δεικνύει ή έξιοτόρη- 

σις κατωτέρω κεχωρισμένως τής οίκτραε τύχης έκάπτηυ. 
1. Πρβλ. Λ (253.16-83): «ό δέ έξάδελφος τον βασιλέως Άονλέων έξωσθεις παρά 

τον βααιλέως έν τφ ηροαστείψ αντοϋ φ έπώνυμον τον Χαρτοφύλαν ( γρ Χαρτοψόλαχος, 
ως έν ΘΜΓΒΣ) ώς Απηνής καί ώμάς πρός τούς αύτον δούλους ών, μαχαίρι παρ' αύτών 
έν ννκτί άνηρέθη* οϋς δ βασιλεύς κρατήσας καί μεληδόν καταχάφας κατέκανσεν έν τοϊς 
*Λμαστριανον». Τά αυτά καί έν ΘΜΓΒΣ. 

2. Περί τοΰ Ίωάννου τούτου μανθάνομεν (Λ,256,4-β) δη συνήψεν άργότερον 
παράνομον δεσμόν μετά τής Αδελφής τοΰ αύτοχράτορος Βασιλείου Θέκλης χαι δτι ό 
Βασίλειος πληροφορήσεις τοΰτο, την μέν θέκλαν έημώρηοε καί έδήμευσε τήν περιον* 

σίαν αύτής, τόν δέ * Ιωάννη ν ((μετά τούτα έποίησεν οϊκονόμον της Μεγάλης *Εκκλησίας». 

3. Πρβλ. Μ Καπίδαγ, Τΐιβ Ηΐεΐοποαΐ ΟεοβΓαρΙιγ οί Λεία Μϊπογ, 
Χ,οαάοη 1890, σ. 155. σημ. χαι σ. 187. ΟΙ μηρτνρούμενοι τύποι τοΰ τοπωνυμίου 
είναι Νεάκωμον (ή Νεάκωμος) ( Συτεχ. Σχυλ. έν Κεδρ. II, 689,18 ) καί Νέων Κώμη> 

(Μιχ. Άτταλ., 144,4-6). 



ΤΟ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΣΠΑΡΑΓΜΑ 
ΤΟΥ ΚΩΔ. ΟΟΝ5Τ. 5ΕΚΑ0υΕΝ5Ι3 40 

*Ως ήδη 6 ϋθίδεηΐίΐηη κατέστησε γνωστόν, τά φέροντα τούς αριθμούς 
40, 40α και 401) χειρόγραφα τής εν Κωνσταντινουπόλει βιβλιοθήκης τού 
δοταί αποτελούν μέρη ένός καί τού αυτού, τού 14ου αΐ., κωδικός περιέχον- 

τος κείμενα Ελλήνων μαθηματικών1 2 3 * * * *. 

Άτυχώς, παρά τήν ΰτό του Κοιηβ έπιχειρηδεισαν τακτοποίησιν τής σει¬ 

ράς των φύλλων των τριών τούτων τμημάτων *, ούδεμία μέχρι τούδε Ιγένετο 
έργασία προς έπανασύνθεσιν τού κωδικός. Οΰτω τό ύπ’ άριθ. 40 τμήμα, 

αποτελούν καί τό κύριον σώμα τού κώδικας, άρχεται άπό μέρους των Σχο¬ 

λίων τού Θέωνος είς τό Ζκτον βιβλίον τής Μαθηματικής ΣυντάΕεως τού 
Πτολεμαίου διά τού κεφαλαίου: Περί της διαατάσεως των έκλειτντικών μψών 
(εκδ. Β ισιλείας 1538, σ. 294). 

Μεταξύ των περιελθόντων είς τήν Εταιρείαν Βυζαντινών Σπονδών 
καταλοίπων τού Β. Μυστακίδου εύρέθη φάκελος περιλαμβάνων σπαράγματα 
τινα κωδίκων8, εν οΐ: και δίφυλλον διαστάσεων 0,35 X 0,25 μ. φέρον τόν 
τίτλον: (Θέ)ωνος άλεξανδρέως εις τό ςον της μαθηματικής τζτολεμαίον συν¬ 

τάξεως. Πρόκειται, ώς διεπίστωσα, περί τής έλλειπούσης άπό τού ΟοηεΙ. 

δ6Γα£ΐΪ6η5Ϊ5 40 άρχής των Σχολίων τού Θέωνος είς τό Ικτον βιβλίον τής 
Μαθηματικής Συντάξεως του Πτολεμαίου. Τό άθηνοΐκόν σπάραγμα τάσσε¬ 

ται προ τής σ. 1 τού χειρογράφου τούτου. Τό πρώτον φύλλον αυτού περι¬ 

λαμβάνει τό κείμενον άπό τής άρχής τών Σχολίων είς τό εκτον βιβλίον μέγρι 
τής φράσεως: .. .πρό πόσων γεγένηται τον 3 ίτους ναβ(οναΰάρον ήγ)συ(ν | 

1. “Όρα Ώ. Αάοΐί Βείεειηαηη, ΡοτεοΗαηςεη ηηά Ρππάε Ιιη δεταί, 
Βετίίη αηά Ι,είρζϊκ 1933, σ. 76. 

2. Ό. Α. ϋοίβδίηαη, ΙνΟ·* άνωτ. 

3. Περί ιών σπαραγμάτων τούτων διέλαβεν δ συνάδελφος κ. Ν. Παναγιωτά- 

κης έν ΕΕ8Σ, ΛΕ' (1966), σσ. 969-278. Άπό τής θέσεω; ταύτης υποχρεούμαι 
όπια; άρ\ηΟα> τό Ιχ παρεξηγήσβως προφανώς ύπό του χ. Παναγιωτάχη γραφόν (βνΟ* 

άνωτ., σ. 261), δτι δηλαδή πρόκειται νά διαλάβω περί τοδ σπαράγματος τού 13«ν 
αΚ. Ούδεμίαν περί τούτου πρόδεσιν είχον, έφ* όσον τό περιεχόμενον διαφεύγει τόν 
κύκλον τού διαφέροντός μου. Είς τόν κ. Παναγιωτάχην άνεκοίναισα μόνον ότι τό 
άναληφθέν ύπ* έμοΰ πρός ερευνάν σπάραγμα περιλαμβάνει κείμενον τού Θέωνος και 
ότι προέρχεται έκ τού δοτ&εΐΐεηείε 40. 
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τής) τον θώθ ϋ μ(εσ\ημβρίας ή \ προγεγονν)ΐα μέση (σύνοδος ώς. . .)* (έκδ. 

Βασιλείας, σ. 274, 14- 16). Τό κείμενον όμως του δευιέρου φΰλλου δεν 
αποτελεί συνέχειαν τήο ποοηγουμέιης σκλίδος, άλλ’ άρχεται από της φρά· 

σεως : . .. $ 2 οϊων ή εζ μγ μη. . - ( έκδ, Βασιλείας, σ. 286, 18* ) 8 και λήγει 
διά τηςφράσεωςί . ,.Τοϋ μέν διά μέσων των ζωδίων (έκδ. Βασιλείας, σ. 

287, 1*). Κατά ταΰια τά περιεχόμενα υπό του διασωθέντος δίφυλλου φύλλα, 

περιλαμβάνοντα τό εν σσ. 274,17-286,18* κείμενον τής εκδόσεως, άπω- 

λέσθησαν. 

Περιγραφών δ ϋοΐδδΠΙΗΠΠ τον έν λόγφ κώδικα διερωταται μήπως 
ουτος σχετίζεται προς τό εν τή διαθήκη του Ιωσήφ Βρυεννίου μνημονευό- 

μενον «βιβλίον έτερον κάλλιστον ή Μεγάλη Σύνταξις»1 2 3 4 *. X ιρακτηριστικόν 
είναι δτι δ Γερμανός ουτος φιλόλογος άγνοών την σημασίαν τής λέξεως 
άντφόλαιον, ήν δεν εΰρεν, ώ; διατείνεται6, είς τά λεξικά, δεν δυναται νά 
έξηνήση δλόκληρον τό χωρίον τό σχετικόν προς τό πρότυπον του ΰπό του 
*Ιωσήφ Βρυεννίου δωρηθέντος είς τήν ' Αγίαν Σοφίαν διά διαθήκης κώδι- 

κος*. Ούτως νομίζει δτι και ή φράσις «διότι έβράχη καί έσάπη» άφοιςί είς 
τον κώδικα και ουχΐ είς τό πρότυπον αΰτοΰ. Ή σημασία του χωρίου είναι 
δα δ δωρηθεις κώδιξ άντενράφη τμηαατικώς από του προτύπου ή δτι τό 
κείμενον του κώδικος είναι ελλιπέστερον του κειμένου του προτύπου, δπερ 
«εβράχη και έσάπη». Παρατηρητέον εν προκειμένφ δτι δ λόγος τής φθο¬ 

ράς του προτύπου δεικνύει δτι καί τούτο ή το χαρτφον και συνεπώς ούχι 
παλαιότερον του 11<>υ αϊ. *Αλλ* δτι δ κώδιξ οΰδεμίαν σχέσιν προς τόδωρη- 

θέν εΙς τήν 'Αγίαν Σοφίαν υπό του Βρυεννίου χειρόγραφον δύναται νά 
έχη, καθίσταται δήλον εκ τής προσωνυμίας αύτοϋ «Σύνταξις». Ό Βρνέν* 

νιος, άνήρ πεπαιδευμένος, διαθετών προσωπικώς κα'ι άλλα έργα του Πτολε¬ 

μαίου7, δεν ήδύνατο νά ταύτιση τήν Μαθηματικήν Σύνταξιν προς τά είς 
αυτήν Σχόλια τού Θέωνος* Έξ άλλου, δ ΰπό συζήιησιν κώδιξ περιέχει ον 

1, Ούτως άπόκατέστησα τό κείμενον. ΑΙ κάθετοι δηλοΰν τό τέλος τής γραμμής 
τής στήλης. 

2. Τό Ικδεδομένον κείμενον (σ. 286, 18*) παρέχει κα". 

3. Ό αστερίσκος δεικνύει τήν σειράν μετρουμένην έκ των κάτω. 

4, *Ορα Ν. Β. Τωμαδάκη, Σύλλαβος βυζαντινών μελετών καί κειμένων, 
Άθήναι 1961, σ. 503, ένθα άνατετνπωμένη ή διαθήκη τοθ Ιωσήφ Βρυεννίου. "Ολό¬ 

κληρον τό σχετικόν χωρίον έχει ώς Ιξής : «βιβλίον έτερον κάλλιστον, ή Μεγάλη Σύντα- 

ξις' λείπει τό άντιβόλαιον ώδε πολύ, διότι έβράχη καί έσάπη». 

δ Βοΐεειηαηη, ένθ' άνωτ. 
6. Ή σημασία τής λέξεως άντιβόλαιον, άντίβολον ή όνθίβολον είναι καί άλλοθεν 

γνωστή. *Ορα λ.χ. Ρ. Ν. Ρ&ρα£6θΓ£ΐα, Άνθίβολον = ατοΗβΙγΡ113* ΒγζαηΙ!- 
ηΐ8<&6 Ζείΐδοΐιηίί XI ( 1902) σ. 109. 

7 *Ορα Ν. Β. Τω μαδάκη, ένθ“ άνωτ.. σ. 601, στ. 26 : Πτολεμαίον (όρμο)· 
νικών βιβλία τρία καί στ. 29: έτερον, ή τον ΚλαυδΙον Πτολεμαίον Γειαγραφία. 
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μόνον τό κείμενον τοΰ Θέωνος, αλλά καί κείμενον ε; άλλων συγγραφέων. 
Προς τούτοις, Ιάν, ώς υποθέτω μετά πολλής βεβαίως επιφυλάξεως, τά Ιδιαί¬ 

τερα γνωρίσματα τής γραφής οδηγούν ήμάς είς τό συμπέρασμα δτι δ κώδιξ 
κατεστρώθη κατά τάς άρχάς μάλλον του 14ου πΐ., οΰδεμία ταύτισις αύτοΰ 
προς τήν «Σύνταξιν» πρέπει να έπιχειρήται. *Η μαρτυρία επίσης δτι τό 
άντιβόλαιον (==τό πρότυπον) «έβράχη καί έΰά&η» δεικνύει δτι δ Βρυέν- 

νιος εκτός του δωρουμένου κωδικός έγνώριζε καί τό πρότυπον αυτοΰ, τό 
οποίον ϊσως ήτο κτήμα τής βιβλιοθήκης τοΰ Βυζαντινού τούτου λογίου. 

Εύλογον είναι συνεπώς τό συμπέρασμα δτι δ Βρυέννιος εδωκέ ποτέ προς 
αντιγραφήν τό « άντιβόλαιον ». Γνωρίζομεν δ’ εξ άλλης πηγής δτι οΰτος Ιχρη- 

σιμοποίησε πολλάκις ως άντιγραφέα Ίωάννην τινα Κρήτα1 2, είς δν αποδί¬ 

δεται δ ν&ΐίοαπιΐδ £Γ. 376. *Αλλ* ή σύγκρισις τής γραφής τοΰ 8εΓ3£ΐίεη- 
515 40 προς τήν τοΰ ναΐΐοαπαδ £Γ. 376 αποκλείει τον Ίωάννην ώς γραφέα 
τοΰ Ιν λόγφ κώδικος*. 

Ό Κοιηε, ως γνωστόν, εχρησιμοποίησε τά τμήματα τοΰ 8εΓ3^1ίεπ5Ϊ5 

είς τήν εκδοσιν τοΰ Α' και τοΰ Β' βιβλίου των Σχολίων τοΰ Θέωνος» 

δηλώσας τον κώδικα διά τοΰ σημείου ο3. Πρόχειρος έλεγχος τοΰ κειμένου 
καί τοΰ κριτικοΰ ΰπομνήματος τής Ικδόσεως ταύτης μαρτυρεί καλήν σχετι- 

κώς κριτικήν βάσιν τοΰ κειμένου τοΰ 8εΓ3^Ηεπδΐδ. *Αλλ* ή άν τι βολή τοΰ 
κειμένου τοΰ σπαράγματος προς τό τής εκδόσεως τής Βασιλείας δεικνύει 
σημαντικά χάσματα δφειλόμενα προφανώς εις τήν προσπάθειαν τοΰ άντΓ 
γραφέως τοΰ Ιν λόγφ κώδικος ή άντιγραφέως προγόνου αυτοΰ, όπως παρά- 

σχη επιτομήν μάλλον τοΰ κειμένου ή αυτό τοΰτο τό κείμενον. Έν τούτοις 
άξιον προσοχής είναι δτι τύποι τής κοινής, ώς λ.χ. γινομένας, επιγινωσκόν- 

των, γίνεται κλπ. γράφονται Ινταΰθα Ιν τη άρχαιοτέρραυτών μορφή: γιγνο- 

μένας, έπιγιγνωσκόντων, γίγνεται, ώς παρατηροΰμεν είς πολλά χειρόγραφα, 

κατά κανόνα τοΰ 13ου αΐ., καταστρωθέντα υπό λογίων άντιγραφέων. 

Ώς δείγμα τής καταστάσεως τοΰ συνόλου τοΰ κειμένου τοΰ Ιν λόγφ 
κώδικος παραθέτω Ιν συνεχείφ τά αποτελέσματα τής άντιβολής τοΰ κειμέ¬ 

νου τοΰ σπαράγματος προς τό τής εκδόσεως τής Βασιλείας. 

1. *Ορα λ χ. τούς δπό τοΰ Ίωάννου γραφέντας στίχους είς τόν κώδικα ν&Ιίο. 
£Γ. 376 (Ν. Β. Τωμάδάκη, ένθ' άνωτ., σ. 499 ). 

2. ΕΙς τήν διαπίστωσιν ταύτην προέβη κατόπιν παρακλήσεώς μου δ δοπρίοτ 
της Βατικανής Βιβλιοθήκης κ. Ρ&ιιΐ Οαιιατί. 

3. "Ορα Α. Κοιηε, ΟοηιιηοηίαίΓεδ άε Ρ&ρριίδ οί άε Τΐιέοη ά’ΑΙεκ&ηάηε 
δΐΐΓ ΓΑΙιηαεβδΙβ I, δίιιάί ε ΤεεΙΐ 54, Κοιηα 1931. 
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Σπάραγμα 

ϊ. 1Γ. (Θέ)ωνος άλεξανδρέ- 

ως είς τό ς-ον τής 
μαθημ ατικής πτολε- 

μαίου συντάξεως. 

στ. 1, γρ. 20. προς τε σ. 

22. τον τε ζωδιακόν το- 

σούτω, 

ΙΟ*1 2, πάροδον 
6*. παρά τήν ά. 

2* - 1*. ψηψη(φορίας 
στ. 2, γρ. 1-3. ονκ αίσθη(τή) | δια¬ 

φορά έν ταϊς σνζν- 

γίαις τον έπικύκλον 
άφισταμένον τον ά- 

πογείον παρά το μή 
σννεπιλογίζεσθαι·.. 

στ. 2, 14*. ή ε V 

9*. τής σκιάς 
ί. 1ν στ. 1, γρ. 1. ώς | εκατόν και έβδο- 

μηκονταπλάσιον 
3-4. περί τε τής έκθέσεως 

τον κανονίον των κα¬ 

τά μέρος παραλλά¬ 

ξεων 
5. έκ τούτον 

7-8. περ(ϊ) των γιγνομέ- 

νιον 
9. και γωνιών 

10 - 11. έπι τά δεδομένα τοϋ 
ζωδιακόν 

15. γιγνομένας 

Έκδ. Βασιλείας 1538 

σ. 273. Θέωνος Άλεξανδρέ- 

ως υπόμνημα είς τό 
εκτον τής συντάξεως. 

Περί συνόδων καί 
πανσέληνων 

γρ. 12. πρός τι σ. 

12 - 13. τοϋ τε ζωδιακού και 
τον έκκεντρου, το- 

σοϋτον 
14. παρόδων 
15. περί την ά. 

17. ψηφοφορίας 
17 - 19. ονκ αισθητή διαφορά 

γίνεται έν ταϊς σνζν- 

γίαις τον κέντρου τον 
έπικύκλον, άφιστα¬ 

μένον τον απογείου 
τον έκκεντρου παρά 
τό μή σννεπιλογίζε- 

σθαι„. 

17*. ή έκ 
15*. τής σκιάς τής γής 
12*. ώστε έκατοντακαιε- 

βδομηκονπλάσιον 
11*. περί τε τής κανονικής 

έκθέσεως των κατά 
μέρος παραλλάξεως 
(8X0) 

10*. έκ τούτων 
10* - 9*. περί των γινομένων 

9*. και των γωνιών 
9* - 8*. έπΙ τά τοϋ ζωδιακοϋ 

δεδομένα 
7*. γινομένας 

1. Ό τίτλος οδτος αναγράφεται έν ί. 1ν στ. 1 του χειρογράφου προ τής παρα¬ 

γράφου ; Λοιπού δ3 δντοζ τοϋ των περί τδν ήλιον (εκδ. Βάσ., σ. 233, 6*). 

2. ΟΙ μετ' αστερίσκου αριθμοί δηλουν τάς γραμμάς μετρουμένας έκ των κάτω. 
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19. των περί τον ήλιον 
11*. έν ταύταις αύτάς 
4*. ψηφηφορίας έπιγι- 

γνωσκόντων 
στ. 2, γρ. 1. γίγνεται 

18*. κανόνων μέσον 
16*. γεγενημένης 
15*. περί 
13*. συστήσεται 
13*. τον τοιοϋτον 
8*. τοϋτον 
6*. μοίρας ιβ 

4* - 1*. πρό πόθων γεγένηται 
τον α έτους ναβ(ονα- 
σάρου ήγ)ον{ν τής) 

του θώθ α μ{εσημ~ 

βρίας ή τζρογεγονυ)ϊα 
μέθη (σύνοδος ώς...) 

ί.2Γστ. Ι,γρ. 6-7. τοιούτων με νδ(ν”) 

των δ* αυτών 

9. βδ γωνία 
10. οΐιον ή 
12. νδ' ς-' ΓΟ Ο 

10*. ξ 
8*. τούτον κατά τό αύτό 

6* - 5*. περιφερείας... μιας 
λε Γ 

4*. είς τό ε βιβλίον 
1*. καί έπισκοτοϋντος 

στ. 2, γρ. 3. πλάτος 
7. σύνοδος 

10. περιφερείας 
14 - 15. ο εξη καί καταβιβά- 

ζων,,. άναβιβάζων... 

6*. τον των περί τον ήλιον 
4*. έν ταύταις ανταΐς 
1*. ψηφοφορίας έπιγινω- 

σκόντων 
<τ. 274, γρ. 1. γίνεται 

8. κανονιών, μέσων 
9. άπό τής γεγενημένης 

10. κατά 
10. σνστήσονται 
11. τοιοϋτον 
12. τούτους 
13. μοίρας τα ιβ 

14 - 16. τιρό πόσων ημερών 
τής αρχής τον πρώ¬ 

του έτους Ναβονα- 

σάρον, ήγουν τής με¬ 

σημβρίας τής πρώ¬ 

της τοϋ θώθ, γεγένη- 

ται ή προγενονυϊα 
μέση σύνοδος, ώς καί 
τήν έξης... 

σ. 286, γρ* 12*. τοιούτων \αμθ' μ*, 

οϊοον 8* αί δ όρθαί 
τξ, τονούτιον με νδ' 
ν", των δ9 αΰτών... 

11*. βδε γωνία 
10*. οϊων 6 

9*. νδ' ς" Γ' 

6*. έξηκοστά μιας 
6* - 5*. τοϋ κατά τό 

4*. περιφέρειαν... μιας 
μοίρας λε* γ έγγιστα 

4* - 3*. είς τό πέμπτον 
2*. καί τοϋ έπισκοτοϋντος 

σ. 2^7, γρ. πλάτος άποοτάσεων 
3. διάμετρος 

4-5. περιφέρειαν 
6 - 7. ο εζη καί καταβιβά- 

ζοντος... άναβιβάζον- 

τος... 
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18. τοϋ θ βορείου 
16*. τό έλάχιστον αύτής 
13*. τό γε καί έπεζεύχθω- 

σαν ή γε 
11*. συνόδου 
9*. οΐον 
2*. είς τα επόμενα μοίρας 

ί.2νστΛ,γρ^· τμήμα _ 

6. τον γε τή ελ οϋση 
δακτύλου 

9. συνόδου 
10 - 11. δ* καί ιβ μέρει της 

σεληνιακής συνόδου 
14 - 15. τής γε... περιφέρεια 

9*. ή δλη τής σελήνης 
διάμετρος 

7*. λ έγγιστα 
4* - 3*. & έστιν εκ των αμφο- 

τέρων 
στ. 2, γρ. 1. γίνεσθαι 

3. δπόταν 
8. ύποτείνειν 

17*. ύπό τής αύτής 
14*. καθ' οϋ μέν δ ήλιος 

12* - 11*. καταμετρήσει τον ί¬ 

διον 
10*. καί κατ' έλάχιστον 

9*-8*. τοϋ ίδιον κύκλον ξ 

^ μ* 

4*. πρώτα 

8. 

10-11. 

13. 

15. 

16. 

21. 
23. 

25. 

τοϋ βορείου 
τό έλάχιστον 
τό γσ, καί έπιζεύχθω 
ή γσ 
διαμέτρου 
οΐων 
είς τά επόμενα 
τμήμα τό 
τής γσ τή σλ οϋση 
δακτύλων 

26. διαμέτρου 
27. δ ιβ τής σεληνιακής 

διαμέτρου 
26* - 25*. τής γε... περιφέρειας 

23*. ή δλη διαμέτρου τής 
σελήνης 

22*. λγ έγγιστα 
20* - 19*. και έστιν εκ των κέν¬ 

τρων άμφοτέρων 
18* - 17*. γενέσθαι 

17*. ό'ταν 
13*. ύποτείνειν περιφέρειαν 

8*. ύπό τής 
7* - 6*. καθ' οϋ ο μέν ήλιος 
6* - 5*. τόν ίδιον καταμετρή¬ 

σει 
5*. και κατά τό έλάχι¬ 

στον 
5* - 4*. τοϋ ίδίου κύκλου έξη- 

κοστά λε9 μ!9 ή δέ έκ 
τοϋ κέντρου αυτής, 

I* ξ9 ι9ζ μμ" 
3* - 2*. πρώτον 

Προς άπόδβιξιν της ταυτότητος του σπαράγματος παραθέτω άκολοΰ- 

θως φωτογραφίας των σβλίδων αΰτοΰ ως καί φωτογραφίαν τής φωτοτυπίας 
τής σ. 82 τοϋ ΟοηδΙ. δετα^Ηοηδΐδ 40. 

Ν. Α. ΛΙΒΑΔΑΡΑΣ 



ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΗΣ 
ΕΝ ΤΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΕ ΑΣΚΗΤΙΚΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ* 

Γβνικά τινα πβρί παθών. Ή πατερική γραμματεία είναι πλούσια ώς 
πρός τά θέματα της άναλύσεως των παθών. Βασικός τομεύς του κηρύγμα¬ 

τος και των νουθεσιών τών Ιερών πατέρων και των ασκητών της Ερήμου 
αναφέρεται δκριβώς εις τό πρόβλημα τής αντιμετωπίσεως τών ποικίλων 
εκδηλώσεων του κακοΰ έν τφ δνθρώπφ. 

Είναι ανέφικτος και αδύνατος, κατά τήν ομόφωνον αυτών γνώμην, ή 
πραγματοποίησις του υψίστου σκοπού του χριστιανού, ήτοι τής χριστια¬ 

νικής “Αρετής, εν τή πληρότητι του δρου, δνευ διαρκούς και άνυστάκτου 
πνευματικού άγώνος, δνευ «αοράτου», «εγκαρδίου», «νοητού» πολέμου 
κατά τών πονηρών καί ακαθάρτων λογισμών, κατά τών, ώς θά Ιλεγεν δ 
Φωστήρ τής Καισαρείας, απόκρυφων κινημάτων τής ψυχής1, δνευ δηλονότι 
πόνων καί ιδρώτων καί άσκήσεως. 

Πονηροί λογισμοί καί πάθη συχνάκις εν τή ασκητική δρολογίρ ένυλ- 

* ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Αί Επιστημονικοί έργασίαι περί τής Όργής, Ικ τής επόψεως 
τής ασκητικής πνευματικότητος Εξεταζόμενης, δεν είναι πολλαί. Άναφέρομεν ενταύθα 
τό άξιόλογον άρθρον του Η. Ο. Ν ο 1> 1 6, «Οοΐέτβ»: Οίοϋοηη&ΐτα άθ δρίτΐΐτια- 

ΙίΙά αΒοέτΐηαα 61 ιηγΒΐΐφΐθ, II, σελ. 1053-1077. 

Πρός τούτφ, Ρ ΐ ο γ γ ο ί, ΠΐοΕΐοηηΕΪΓθ άε ΤΗέοΙοβίο ιηοΓ&ίε, Ρεγϊβ, 1849, 

I, 564-566, Ρΐι. ί,ετδοΐι, Αηίταιι άετ ΡεΓδοη, θά. 8, Μϋηοίιεη, 1962 ένθα 
εδρυιέρα βιβλιογραφία. .Ι Ο. Ζ ΐ ο £ 1 ο γ, Ζογπ άεδ Μεηδο&επ, ηιθΓΕΐΐ1ιεο1οβΪ5ς1ι; 

Εεχίΐεοη ίατ Ιΐιεοΐοβίε υηά Κΐεοΐιε. X, 1404- 1405, Ζαχαρία Λιανά, Πρα¬ 

γματεία περί οργής παιδαγωγική καί ήθικοθεολογική, “Εν Άθήναις, 1912, Καλλι¬ 

νίκου Καρούσου, « Ψυχική καταιγίδα » (Τό πάθος τού θυμού), Άθήναι, 1966. 
Έν τή βιβλική θεολογίφ Κ. νΐβοιίΓΟίιχ, Πίο1ίοήη&ΪΓ6 άε Ια ΒΠ>1ε, II, 833, 

Ο. ΚΐΙΙεΙ, ΤίίθοΙοκί-ϊαΙιβΒ ΜΓοΓίθΓδτιοΙι ζυηχ Νειιείϊ ΤεδΙαιηεηί, V 394-448. 

Έν τή κλασσική άρχαιότηπ τό πρόβλημα τής οργής εξετάζεται υπό τών: 

Άριστοτέλους, Ρητορική II, 2, Αοαάθηχία Κθ£ία Βοτηβδίοα (1831), σελ. 
1378 α31 - 1380 α4, Φιλοδήμου Φιλοσόφου, Περί όργής. ΜΗτε, 1914 

Πλουτάρχου, Περί "Αοργησίας, Στοβαίου, ΈκλογαΙ III, 20: Περί όργής, 

Ο. ΛΥεοΙιβιιιιιΙΙι-Ο. Ηεηδο, 1884, III, 539-656, I,. ΑαηαετίΒ δεηεεα, 

Ώο ΪΓ3-. οά. Ο. Ήοδίτιδ - Ε. Ηοπηεδ, 1914, Η. ΚΙεΐΙεηεοΙ, Ζογπ ιη Κΐαδδί- 
δείιεα ΑΙΙεΙαιη : Ο Κϋΐεΐ, Τ1ιεο1ο£Ϊδε1ιε8 \νδιΐει·1>αο1ι... 8ΐιιΙΐ£&Γά 1954, V, 
385-392, ένθα βιβλιογραφία. 

1. Μ. Βασιλείου, Όροι κατά πλάτος 26, Μΐ£ηε, ΡΟ, XXXI, 9850. 
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λάσσονται. Αποτελούν δέ ταΰτα έμπόδια διά τήν πρός τήν ηθικήν τελειό¬ 

τητα, τήν θείαν θεωρίαν και άπόλαυσιν πορείαν. 

Ή Ιν τφ κόσμφ κακία εμπεριέχεται Ιν αύτοις τοις άμπρτωλοΐς πάθε- 

σιν, εν τοϊς δαιμονιώδεσι λογισμοΐς1 2. Τά πάθη καταδουλοΰν κα'ι κατακυ¬ 

ριεύουν του νοΰ και Ιντεΰθεν παρεμποδίζουν αυτόν, ϊνα ΰπόπτερος άνυψωθή 
προς τον θεόν και « παραστή τφ φωτί τής ανίας Τριάδος μετά των θιίων 
αγγέλων εΐς αίώνας απέραντους καταλαμπόμενος > *. 

Τά πάθη Ιχουν ώρισμένην κλιμάκωσιν και διακρινόνται άλλήλων άνα- 

λόγως του τρόπου Ικδηλώσεώς των εν τή ψυχή ή καρδίρ τοΰ ανθρώπου. 

Συμφώνως δέ πρός τήν πλατωνικήν τριχοτομικήν θεωρίαν τής ψυχής υπάρ¬ 

χουν πάθη τοΰ λογικού, τοΰ θυμικοΰ καί τοΰ επιθυμητικού. * Έκ τοΰ μεν 
λογικοΰ τά άμαρτήματά εϊσι ταΰτα' απιστία, αΐρβσις, αφροσύνη, βλασφημία, 

αχαριστία και αί συγκαταθέσεις σωματικών αμαρτημάτων, αί δποΐαι γίνον¬ 

ται εκ τοΰ παθητικού μέρους... Τοΰ δέ θυμικοΰ... ή ασπλαχνία, ιό μίσος, 

τό ασυμπαθές, τό μνησίκακον, ό φθόνος και ό φόνος καί ή συνεχής πρός 
τά τοιαΰτα μελέτη... Τοΰ δέ επιθυμητικού, ή γαστριμαργία, ή λαιμαργία, ή 
οϊνοφλυγία, ή πορνεία, ή μοιχεία, ή ακαθαρσία, ή ασέλγεια, ή φιλοχρημα¬ 

τία, ή τής κενής δόξης επιθυμία, χρυσοΰ τε καί πλούτου και των σαρκικών 
ήδονών » 3. 

Άλλ' δ επικρατέστερος χωρισμός των παθών είναι εκείνος τοΰ Εύα- 

γρίου τοΰ Ποντικοΰ (θα 345*399), οστις, κατά τον Γεννάδιον Μασσαλίας4 5, 

πρώτος ή μεταξύ των πρώτων διέκρινε τά ανθρώπινα πάθη είς τον αριθμόν 
των οκτώ κεφαλαιωδών κακιών, αί δποΐαι, ως γνωστόν είναι: γαστριμαργία, 

πορνεία, φιλαργυρία, οργή, λύπη, άκηδεία, κενοδοξία καί ΰπερηφανία*. 

Ό χωρισμός ουιος παρέμεινεν εν τή * Ανατολή κλασσικός καί σχεδόν 
πάσαι αϊ περί παθών άσκητικαί διατριβαί αναφέρουν τον κατάλογον τοΰτον 
μέ τήν αυτήν σειράν- 

Έν τή χριστιανική Δύσει, Ιδιαίτατα από τοΰ Γρηγορίου τοΰ Μεγάλου 
καί εφεξής, δ αριθμός αυτός των ρήηοφαίπιιη νΐΐΐοπιηι περιωρίσθη εΐς 

1. Εϋαγρίου Ποντικού, Πρός Άνατόλιον 65, Μΐβηε, ΡΟ, ΧΕ, 1240 Α. 

2. Ίωάννου Δαμασκηνού, Περί των δκτώ τής πονηρίας πνευμάτων, 
Μιεπο, ΡΟ, ΧΟν, 93 Β. 

3. Ίωάννου Δαμασκηνού, Ινθ** άν., Μΐρηο, ΡΟ, ΧΟν, 92 ΒΟ. 

4. Οεηηαάΐί Μαεεαίίεηεΐε, Οο εοηρίοπδυε εοοίββΐαείίοίε II, Μΐ- 

£116, ΡΙ^, ΙΛΊΙΙ, 1066: « Εν&βΗιΐδ Μοη&οίηιβ... εόπρείΤ χηιιΐΐα ηιοηαοΐιίε πεοεβ- 

3&πβ, 6χ φΐιίδυε ΐεία εηηΐ; αάνετδτιε οο£ο ρπηοίρειΗιιηι νϋίοηπη ειΐ£Ε65ΐΐοη68, 

φΐιαε ρήιητιε αάνειίίΐ &ιιΙ ιηΐβτ ρπιηοΒ άίάίοίΐ». 

5. Εύαγρίου Ποντικού, Περί των οκτώ πονηρών λογισμών, Μίςηε, 

ΡΟ, XI,, 1271-1278; ΛΛΓ* Ρταη1τ6ηΐ36Γ£, Εν&βήαβ ΡοηΤΐοηε, ΒετΗη 1912, 
σ. 473-616. 
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επτά. Ή ΰπερηφανία π.χ, εν τφ ΥΟηΥοριανφ καταλόγφ δέν είναι έν έκ των 
γνωστών παθών, ούτως ώστε να χρήζη Ιδιαιτέρας διαπραγματεΰσεως, ώς τά 
λοιπά πάθη. Ό αποκλεισμός οΰτος τής ύπερηφανίας Ικ του έν λόγφ κατα¬ 

λόγου γίνεται διά τόν λόγον δτι αυτή θεωρείται ή οΐονει βασίλισσα καί 
κοινή μήτηρ πάντων άνεξαιρέτως των ανθρωπίνων κακιών. Παν πάθος 
συνυπονοει τήν συνΰπαρξιν τής ύπερηφανίας. Τά έπτά ταΰτα πάθη είναι 
κατά σειράν τά άκόλουθα: κενοδοξία (ΐηαηΪ5 βίοπα), φθόνος (ίηνκΚα), 

δργή (ΐΓα), λΰπη (Ιπδΐΐϋα), φιλαργυρία (αναπίΐα), γαστριμαργία (νεπ- 

Ιπ5 ιπ^ΐανιοδ) και πορνεία (Ιηχιιπα). ΚΩς δέ βλέπομεν Ινταυθα είσχωρε! 

και δ φθόνος, πράγμα τό όποιον οΰτε δ Εύάγριος ούτε και δ μεταφυτεύσας 
έν τή Δύσει τά άνατολικά άσκητικά συστήματα Ιωάννης Κασσιανός γνωρί¬ 

ζει. Προς τουτοις, ή άκηδία και ή λΰπη θεωρούνται εν καί τό αυτό πάθος1. 

Δέν πρέπει δμως ή λύπη να συγχυσθή μετά του πένθους*, δπερ έν τφ δ^θο- 

δόξψ κυρίως άνατολικφ μοναχισμφ παίζει ούσιωδέστατον ρόλον έν τη προσ¬ 

παθείς τής ηθικής έν Χριστφ τελειώσεως. 

Ή άνά χεΐρας πραγματεία εξετάζει έν συντόμφ έν μόνον πάθος εκ των 
είρημενών καταλόγων ήτοι τό πάθος τής δργής. Άλλα πρίν ή άρχίσωμεν 
τήν άνάλυσιν αΰιοΰ του πάθους, πρός πληρεστέραν κατανόησιν του περιε¬ 

χομένου τής δλης ηθικής παθολογίας, καί Ιδίς τής άσχητιχής τοιαΰτης των 
Πατέρων τής άνατολικής Εκκλησίας, κρίνομεν σκόπιμον νά προτάξωμεν 
ένταΰθα δλίγα τινα περί τής έννοιας του πάθους καί του πονηρού λογισμού, 

όροι κατά κόρον, πράγματι, άπαντώμενοι έν ταΐς πατερικαΐς συγγραφαΐς. 
Τφ δντι, οί Ικκλησιαστικοί Πατέρες ήσαν, εΐπερ τις καί άλλος, οΐ διεισ¬ 

δυτικοί έρευνηται του βάθους τής ανθρώπινης καρδίας. Ήσαν ψυχολόγοι 
καί επιστήμονες Ιατροί τής ψυχής. Τά σοφά αυτών συγγράμματα βρίθουν 
συμβουλών καί ποικίλων γνωμών συναφώς πρός τό θέμα τής γενέσεως τών 
ανθρωπίνων παθών. Τό δλον πρόβλημα τοποθετείται πάντοτε κάτω από 
τήν Ιδέαν δτι ή ψυχή πρέπει νά παραμένη καθαρά καί έκ του κακού καί τής 
άμαρτίας άνέπαφος. Ή ουσία άλλωστε του δλου χριστιανικού βίου είναι ή 
καθαρότης τής καρδίας, ήπς καθίσταται πραγματικότης διά τής άσχήσεως 
καί τής θείας θεωρίας. ΕΙς αυτό τό σημειον κατατείνουν αΐ μελέται καί αϊ 
νουθεσίαι τών Πατέρων καί ή έν γένει ποιμαντική αυτών δραστηριότης. 

Είναι δέ άχρως χαρακτηριστική ή παρατήρησις του προλόγου τών αποφθεγ¬ 

μάτων τών Πατέρων: «ΕΙς έν γάρ τούτο μόνον ίώρων, ωφελήσαι τούς 

1. I. ΗατιεΙιβΓΓ, Ι/οι-ΐκίηε άε Ια Ιΐιέοπο οηεηίαίε άεε ΙιηΐΙε ρεείιεε 
εαρΐίαιιχ: ΟπειιΕαΗα ΟηΜΐαηα Ρεποάίοα 30 (1938 ), 164-175, Μ. Οΐρϋε- 
ΟαΠίατάε, Ι*α ριίΓΟίέ άτι οοειιτ (Γαρτέε Οαεείεη: Κεναε ά'αεαείΐηαε εΐ άε 
χηγείίςηε, 17 ( 1936), 42 

2 Περί πένθους, (δέ I. Ηααείιεπ’, ΡεηΙΙιοε, Ι,α άοείηαε άε Ια εοιηρο- 
οΐίοη άαιιε ΓΟιϊεηΙ; εΐιτέΐιεη : ΟηεηΙαΙΐα Οϋπείΐααα Ρεποάίεα 132, Κοηια 1944. 
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πολλούς » *. Βασική δέ προΰπόθεσις αυτής τής διδασκαλίας είναι ή Ιδέα του 
πονηοοΰ λογισμού, ήτις Ιδέα καταλαμβάνει τό μεγαλύτερον μέρος τής ασκη¬ 

τικής θεωρίας. Ή “Ασκησις δεν είναι, εί μή μέθοδος και τρόπος καταστολής 
τής διαλεκτικής άνελίξεως του πονηροί) λογισμοί), είναι ή πρακτική λεγομέ- 

νη φιλοσοφία. Κλασσικός είναι ό ορισμός του έν λόγψ Λογισμού, τόν όποιον 
δ Εΰάγριος Ποντικός δίδει: «Λογισμός δαιμωνιώδης εστιν ε I κ ώ ν 
τοΰ αίσθητου ανθρώπου συνισταμένη κατά διάνοιαν ατελής, μεθ* ής δ 
νους κινούμενος εμπαθώς λέγει τι ή πράττει άνόμως εν τφ κρυπτφ πρός 
τό μορφούμενον εκ διαδοχής εΐδωλον ΰπ* αΰιοΰ» *. 

'Ως §κ τοΰ δρισμοΰ τούτου γίνεται φανερόν, δ πονηρός, ή, άλλως, 
«φίλαυτος» ή «γαστρίμαργος» ή « έπιθυμητικός » καλούμενος λογισμός8, 

κρούει κατά πρώτον λόγον την διάνοιαν. Ό λογισμός είς τούς άσκηιάς 
δηλοΐ πάσαν §ν γένει ενέργειαν τοΰ Ινδιαθέτου λόγου. Διά τούτο ομιλούν 
περί Καθαρού καί Ακαθάρτου λογισμού4. Ό πονηρός τώρα λογισμός χαρα¬ 

κτηρίζεται ώς «εϊκών », ήτοι νομιζόμενόν τι ή φανταζόμενον. Είναι προυέη 
«εϊκών ατελής» ήτοι μή ώλοκληοωμένη, μή είσέτι άπηρτησμένη άποτύπω- 

σις τοΰ κακού. Ή εν τή διανοίρ: αΰτη είκών είναι ή πρώτη προβολή τοΰ 
κακού εν τφ άνθρώπφ. ’Εν τφ άνθρώπφ δήλον δτι τφ περιστοιχιζομένφ 
υπό των πραγμάτων τοΰ ΰλικοΰ καί αίσθητου κόσμου, κατ* άντίθεσιν πρός 
τόν πνευματικόν άνθρωπον, τοΰ δποίου ή ζωή είναι αείποτε συνυφασμένη 
πρός τά πνευματικά Θεωρήματα, τά νοήματα τοΰ υπεραισθητού κόσμου. 

«Τούτο γάρ έστι τό σηυεΐον δτι σχολάζει δ νους περί τά ιοητά, τό πάντων 
περιφρονεϊν των τήν αΐσθησιν σαινόντων»6. Τήν «ατελή» ταύτη,ν εΙκόνα 
τοΰ Εΰιγρίου Θά όνομάση άργότερον δ ’Ιωάννης τής κλίμακος «λόγον ψι¬ 

λόν ή εΙκόνα τοΰ τυχόντος νεοφανώς Ιν τή καρδίςι έμφερομένην» ® Είιαι 
εκείνο, δπερ είς τδ σχήμα τής προοδευτικής εξελίξεως τής πειρακτικής ενέρ¬ 

γειας καλείται Προσβολή. Ό άγιος Μάρκος δ Ερημίτης Θά τήν δρίση ως 
έξης: « προσβολή έστιν άνείδωλον κίνημα καρδίας, κλεισούρας δίκην, υπό ιών 
εμπείρων κατεχομένη » 7. Καί δ Ιωάννης δ Δαμασκηνός δεν θά άπομακρυν- 

1. Αποφθέγματα Πατέρων, Πρόλογος, Μΐςαε, ΡΟ, ΕΧν, 73 Α. 

2. I. ΜιιγΙάεπχιαηε,Α ίΓ&νετβ Ια ίΓαάΐϋοη χααηηεεηΐε ά Ενα&τε 1ε 
ΡοηΙΐςιιε, ίουναΐη, 1932, ο. 50, I. 2-5. 

3. Εύαγρίου Ποντικού, Οεηί. διιρρί. 14, Μιιγ1άεπη&η&, §νθ“ άν. 

4. ιΩ ριγέ νους, Περί προνοΐας 8, Μΐβηε, ΡΟ, XVII, 181 Β, Μ. Αθα¬ 

νασίου, Όμιλία είς ιόν ψαλμόν 20, II, Μΐβηε, ΡΟ, XXVII, 129 0. 

5. Ε. δαΓβοΙοβοδ, Ι,β. νΐε άε δ, Ογπΐΐε 1ε ΡϋϋέοΙε, ΒηιχεΙΙεε, 1964, 

σ; 110. 
6. Ίωάννοί) Σι να ιτ ου, Κλίμαξ, λόγος 15, Μι&ηε, ΡΟ, ΕΧΧΧνίΙΙ, 

896 Π. 
7. Μάρκου Ερημίτου, Περί νόμου πνευματικοί 141, Μίςηε, ΡΟ, Ι,Χν« 

921 Π. 

21-11.1967 
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<θή αίσθητώς από την παραδοσιακήν φρασεολογίαν: «προσβολή εσπν ή 
ά.τλώς γινόμενη παρά του εχθρού ΰπόμνησις »\ 

“Όλη δέ αυτή ή φορά του « πειρασμού », όριζομένου ΰπό του Μάρκον 
του Ερημίτου ώς «παρά προσδοκίαν θλίψεων»8, κατευθύνεται, ώς εΐπο* 

μεν, οΰχί προς τον Νουν άλλα προς τήν Διάνοιαν. *Η άτελής δηλ. εΐκών δέν 
εΰρίσκεται εν τφ νφ άλλ* Ιν χή διανοίς. Τό πράγμα εχει ίδιάζουσαν σήμα* 

αίαν, διότι δ τόσον ΰπό των έλλήνων φιλοσόφων τονιζόμενος νους θεωρείται 
δ ψυχικός χώρος, ένθα έλευθέρως ενεργεί καί αναπαύεται αυτός ουτος δ Θεός. 
Ό νους είναι ή έδρα του “Αληθούς καί τής Θίώσεως. Ή διάνοια δε είναι δ 
χώρος, δπου διεΕάγεται σιωπηρός διάλογος μεταξύ των αγαθών και πονήρώιτ 
λογισμών. Ένφ δ νους είναι ΰπό του διαβόλου άπρόσβλητος δι* άπ* ευθείας 
προσβολής, ή διάνοια άντιθέτως γίνεται τό πεδίον τοΰ ανταγωνισμού μεταξύ 
τού Καλού καί Κακού· Ή προσβολή, άλλαις λέξεσι, γίνεται μόνον κατ* έμμε¬ 

σον τρόπον, ήτοι διά τής προβολής των εικόνων, των ειδώλων καί άπει- 

κασμάτων τών πονηρών λογισμών, πάντοτε δέ διά τής δδού τής διανοίας. 

Ό άγιος Νείλος παρατηρεί σχετικώς : « οΐ μεν λοιποί (ήτοι πειρασμοί) διά 
τής άλλοιώσεως τοΰ σώματος εμποιοΰσι τφ ν$ λογισμούς, ή νοήματα καί 
θεωρήαατα. Ό δέ γε Θεός τουναντίον δς$, αύτφ τφ νφ επιβαίνει καί Ιντι- 

θεις αύτφ γνώσιν ώς βούλεται καί διά τού νου τήν τον σώματος άκρασίαν 
κατευνάζων » 8. 

Καί εφ1 όσον δεν έπακολουθήπη δ λεγόμενος Συνδυασμός4, ή συνομιλία 
δήλον δτι καί δ διάλογος τής καρδίας πρός τον « φανέντα » πειρασμόν, προ¬ 

σέτι δέ δέν Υίνη τό περαιτέρω βήμα προς τήν «Συγκατάθισιν»6, ήτοι πρός 
τήν ελευθέραν άποδοχήν καί συγκατάνευσιν τής ψυχής πρός τό «όφθέν», 

τότε, αναμφίβολος, δ άτλοΰς οΰιος πειρασμός δέν λογίζεται εΐς άααρτίαν 
καί δεν μορφοποιείται εΐς πάθος. Ή έν τή διανοίρ πάλη άναδεικνύει νικη¬ 

τήν τόν αγαθόν λογισμόν, προ τοΰ οποίου δ δαιμωνιώδης αφανίζεται, χωρίς 
νά καταλείπη ίχνη πάθους. 

Πότε δμως δ λογισμός Ιξελίσσεται εΐς πάθος καί *1ς άιαρτίαν; Ό 
Εΰάγριος παρατηρεί λέγων δτι πάθος γίνεται, δίαν και Ιφ* δσον δ νους κινη· 
θή έμπαθώς καί υίοθετήσρ καί άποδεχθρ διαλεκτικός τό κακόν καί τοιου- 

X. Ίωάν νου Δαμασκηνού, Περί τών όκτώ τής πονηριάς πνευμάτων, 
Μί^ιιο, ΡΟ. ΧΟν, 93 Α. 

2. Μάρκου Ερημίτου, Περί τών οίομένων έξ έργων διχαιοΰσθαι 2, 189 

Μΐ£ηε, ΡΟ, Ι,χν, 960 ΒΟ Ε. 53.γ£ο1ο£05, ένθ* άν., σ. 96*97. 

3. Νείλου, Περί προσευχής 63. 

4. Ίωάν νου, Κλίμαξ, λόγος 16. Μίχηο, ΡΟ. Ι,ΧΧΧνίΙΙ, 896 Ο, Ίωαννου 
Δαμασκηνού, Περί τών όκτώ.. Μΐ£η6, ΡΟ, ΧΟν, 93 ΑΒ. 

6. Αΰτάθι. 

ΕΠΕΤΗΡΙΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ ΕΠΟΥΑΟΝ Έτος ΑΕ 19 
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τοτρόπως αίχμαλωτισθή υπό τού πειρασμού. Ή Συγκατάθεσις ακριβώς αυτή 
χοΰ νοΰ πρός τήν προεικονισθεΐσαν κακίαν και ή αλλεπάλληλος προς «υχήν 
προσαρμογή και έξις καί συνήθεια ( « πρός χό μορςροΰμενον Ικ διαδοχής εΐδω- 

λον υπ’ αυτού») συνιστούν χήν ουσίαν του λεγομένου πάθους. «Πάθος δέ 
κυρίως είναι λέγουσιν χό χρόνφ μακρφ εν τή ψυχή Ιμπαθώς εμφωλεύον και 
ώσπερ είς εξιν αυτήν λοιπόν εν τή πρός αυτό συνηθείρ άγαγόν και αύθαι- 

ρέχως λοιπόν εν αΰιφ και οίκείως αύτομολονσαν»ι. Εντεύθεν γίνεται ό 
άνθρωπος εμπαθής. Ό άνθρωπος ώς σύνολον ήιτάται §ν χή αντιμετωπίσει 
αυτού πρός τούς προσφυώς υπό του Μάρκου του Ερημίτου χαρακτηρισθέν- 

τας « κραταιους γίγαντας» 8. Ή καθαρότης του νοΰι « τό κατά φΰσιν » 

καταστρέφεται, ή, όπως λέγει εις άλλην εύκαιρίαν 6 αυτός Εύάγριος, « οΐ 
ακάθαρτοι λογισμοί διά τα πάθη χρονίζοντες εν ήμΐν, κατάγουσι τον νουν 
είς όλεθρον καί απώλειαν»1 2 3 4 5. Ή μονιμότης αυτή τής κακίας εν τή καρδίφ 
του ανθρώπου κάμνει ώστε ή μορφή του διαβόλου, του προκαλέσαντος 
δηλαδή τον πειρασμόν, νά άποτυπουται εν αυτφ. Διά τοΰτο δ Γρηγόριος 
Νΰσσης νουθετεί: « εϊ γάρ μακάριοι οϊ καθαροί τή καρδίρ, ελεεινοί πάντως 
οΐ κατιρ§υπωμένοι χόν νουν* όχι πρός τό του αντικειμένου πρόσωπον βλέ· 
πουσιν. Καί εϊ αύτός δ θειος χαρακτήρ τφ κατ’ αρετήν εντυποΰται βίφ, 

δήλον ότι ή κατά κακίαν ζωή μορφή καί πρόσωπον του αντικειμένου γίνε¬ 

ται... Ουκούν μαθόντες διά τίνων ή τε κακία καί δ κατ* αρετήν μορφοΰται 
βίος, εξουσίας ήμΐν πρός |κατέραν τούτων κατά τό αυτεξούσιον τής προαι- 
ρέσεως προκειμένη;, φύγωμεν τήν του διοβόλου μορφήν, άποθώμεθα τό 
πονηρόν προσωπεΐον..· » 

*Αλλ* ανεξαρτήτως πρός τήν εκδοχήν ταύτην του πάθους ώς αρνητικού 
στοιχείου τής πνευματικής ζωής, μία μικρά σχετικώς δμάς εκκλησιαστικών 
συγγραφέων άνέπτυξε καί μίαν, ούτως είπεΐν, θετικήν άξιολόγησιν των 
Παθών, κυρίως υπό φιλοσοφικών λόγων παρακινούμενοι. Τό πάθος δεν 
εκλαμβάνεται πάντοτε καί είς πάσας τάς περιπτώσεις ώς κακόν τι. Τό Πάθος 
είναι ευγενής υπό του θείου Δημιουργού φυσική καταβολή, ήτις άποσκοπεΐ 
είς τήν νεύρωσιν των ατομικών προσπαθειών πρός τό ηθικώς καί πνεύμα* 

τικώς τελειούσθαι. « Ουχί πάντως επί κακφ τινι τή άνθρωπίνη συνεκλη* 

ρώθη ζωή»6. Ύπό τήν εποψιν ταύτην τό πάθος είναι μία Ιντονος ψυχική 

1. Κλίμαξ, Ινθ’ άν., Μίβηο, ΡΟ, Ι,ΧΧΧνίΙΙ, 897 Α. 

2. Ίωάννου Δαμασκηνού, Περί χών οκτώ τής πονηριάς πνευμάτων, 
Μΐβηο, ΡΟ, ΧΟν, 89 Α. 

3. Εύαγρίου Ποντικού, Πρός Άνατόλιον 64, Μΐ^αε, ΡΟ, XI,, 1237 Β. 

4. Γρηγορίου Νυσσης, ΕΙς τούς Μακαρισμούς 6, Μίςηε, ΡΟ, ΧΙ,ΐν, 
1276 ΟΏ. 

5. Γρηγορίου Νυσσης, Περί ψυχής, Μί&ηε, ΡΟ, XI,VI, 61 Α. 
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ορμή καί φορά πρός έργα αρετής· * *Εστι γαρ καί ΙπΙ καλφ ποτέ τή 
τοιαύτχΐ τή: ψυχής χρήσασθαι ορμή» *· 

Ύλ* αυτήν τήν διπλήν θίώρησιν τού πάθους ώς δυνάμεοος ώθούσης τον 
άνθρωπον εν τή ασκήσει του καλού ή του κακού, εξετάζεται εν τοΐς Εφεξής 
τό πάθος τής “Οργής. Ή παρούσα σύντομος ερευνά στηρίζεται κατ* Εξοχήν 
Επί των κειμένων τών βυζαντινών ασκητικών συγγραφέων, οϊτινες κατέλι- 
πον ήμϊν, πρός τφ ύπερόχφ καί φωτεινφ αυτών παραδείγματί, άθάνατα 
μνημεία του παιδαγωγοΰντος τάς γενεάς τών άνθρώπων λόγου, Αποτελεί δέ 
μέρος εύρυτέρας συστηματικής μελέτης τής πατερικής καθόλου ήθικής Παθο¬ 

λογίας. Τό δλον θέμα διαιρώ ως άκολοΰθως: Λεξιλόγιον μετά τής σημασίας 
του δρου δαγή- Εξετάζεται κατόπιν ή διάκρισις τών μορφών τής δργής 
είς καθ' Ιαυτό Όργήν και είς Μνησιχαχίαν μετά τών ειδικότερων αναλύ¬ 

σεων αύτών. 

Λεξιλόγιον και σημασία τοΰ δρου* Ή λέξις οργή Εκφοάζει καθό¬ 

λου έντονον φυσικήν διάθεσιν ή σφοδράν ψυχικήν κατάστασιν. * Αείποτε δέ 
Εμφαίνει Εσωτερικήν ταραχήν καί δόνησιν, μετακίνησιν και διασάλευσιν του 
ομαλού ψυχικού βίου, απώλειαν τής ψυχικής γαλήνης. Έκ τοΰ γεγονότος 
τούτου ακριβώς δρμώμενοι πολλοί τών αρχαίων συγγραφέων Εζήτησαν νά 
εΰρωσι τό ετυμον τοΰ δρου οργή εν τφ συγγενει άκουστικώς ρήματι δρέγε- 

σθοι, δπερ άρχικώς Εδήλου τήν κίνησιν τής χειρός πρός λήψιν επιθυμητού 
πράγματός τίνος, εξ οδ κατ* έπέκτασιν προέκυψεν ή σημασία τοΰ σφοδρώς 
Ιτιθυμεΐν καί ποθεΐν. 

Έκ τών πρώτων δέ βυζαντινών συγγραφέων, οϊτινες εδέχθησαν τήν 
εν λόγφ ετυμολογίαν είναι και ό Θεοδώρητος Επίσκοπος Κόρου (1*458). 

Οϋτος περί θυμοΰ διαλεγόμενος μεταξύ τών άλλων παρατηρεί* « Επαράται 
μέντοι ούκ αύτοΐς άλλα τοις πονηροΐς αυτών πάθεσι, τή δργή, τή μήνιδι' 
Επιθυμίαν δέ τήν δργήν εκάλεσε’ ορέγεται γάρ δ δ κνιζόμενος άμύνα- 

σθαι τόν Εχθρόν»*. Έτέρα Ετυμολογική προσπάθεια είναι τοΰ γνωστού 
βυζαντινού λεξικού Σουίδα, δπερ Εν λήμματι δργώ έχει: « άντι τού Ιπιθυμη- 

τικώς εχειν »1 * 3. 

Ου μήν αλλά, αί άπόπειραι αύται Ετυμολογίας δέν έχουν αύστηράν 
Επιστημονικήν άξίαν, διότι άπλούστατα Εκκινούν Εκ μόνου τού ψυχολογικού 
γεγονότος τού βιουμένου κατά τόν καιρόν τής δράσεως τού πάθους. Ή 
συγκριτική γλωσσολογία άνάγει τήν αφετηρίαν τής λ. οργή είς τό σαν 

1. Γρηγορίου Νΰσσης, Είς τους Μακαρισμούς 6, Μΐβαε, ΡΟ, ΧΙ,ΐν, 
1276 Α. 

2 Θεοδώρητου, 110 Ερωτήσεις ε!ς τήν Γένεσιν (1, 112) Μίβπε, ΡΟ, 
Ι,ΧΧΧ, 216 ΒΟ. 

3. Λεξικόν Σουίδα, Εχδ. Α. ΑάΙστ, Ι^ΐρείαβ, 1933, Ιοπι. III, 663. 
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σκριτικόν Βγ}^ δπερ έκφράζει τήν έννοιαν του πληρώματος τής ψυχικής 
δυνάμεως. 

Πρό; τφ δρφ τούτφ, ή Ελληνική γλώσσα διαθέτει και τήν λ. θυμός. 

Διότι, τφ δνπ, ή σαφέστερα εκδήλωσις πρός τα έξω του θυμικού μέρους τής 
ψυχής γίνεται διά τής Ιμφανίσεως τής δόγης. Εκείνος, δστις πρώτος επε- 

χείρησε να δώση ποιαν τινα ετυμολογίαν τής λ. θυμός είναι ό Πλάτων εΐς 
τό εργον «Κρατύλος»: «Θυμός από τής θύσεως και ζέσεως τής ψυχής»1 2. 

Τό ρήμα βεβαίως θύειν έκλαμβανόμενον άμεταβάτως λέγεται και επί πάσης 
σφοδράς και ορμητικής κινήσεως. *Ωσαύτως και τό σανσκριτικόν άΐιύπιαίι 
δηλοΐ ακριβώς αυτήν τήν άναθυμίασιν και τήν ζέσιν τής ψυχής. 

Ώς Ιπί τό πολύ, ο! δροι θυμός και δργή έκφράζοντες εν καί τό αυτό 
πράγμα έναλλάσσονται άδιαφόρως. Κατά τον Εύάγριον Ποντικόν: « οργή 
έστι πάθος δξύτατον* θυμού γάο λέγεται ζέσις καί κίνησις κατά ή^ικηκότος 
ή δοκούντος ήδικηκέναι »*. Τινές δμως των συγγραφέων ποιούν ελαφράν 
τινα διάκρισιν των εννοιών τής δργής καί τού θυμού, άναλόγως τού βαθ¬ 

μού καί τού ποιού έκδηλώσεως καί έξωτερίκεύσεως τού πάθους. Οϋτω, 6 

Μέγας Βασίλειος θυιιόν μέν καλεΐ τήν πρώτην βαθμίδα τού πάθους, οιονεί 
τήν αφετηρίαν τής δργής, τήν δέ περαιτέρω πρόοδον αυτού προς τήν εκδι¬ 

κητικήν πραξιν καλεΐ δργήνΐ «ώσπερ γάρ τά ονόματα διάφορα θυμού καί 
δργής οϋτω καί τά ϋπ’ αυτών σημαινόμενα πλεΐστον άλλήλων διαφέρει. 
Έστι γάρ θυμός μέν οΐον έξαψίς τις καί άναθυμίασις δξεΐα τού πάθους* 

δργή δέ έμμονος λύπη καί ορμή διαρκής προς τήν των ήδικηκότων άντίδο- 

σιν, ώσπερ δργώσης τής ψυχής προς άμυναν»3. 

Έξ άλλου, δ Θεοδώρητος Κύρου άναφερόμενος είς τήν χρονικήν διάρ¬ 

κειαν τής εκδιπλώσεως τού πάθους ευρίσκει τήν ευκαιρίαν νά παρατήρηση: 

«Διά γάρ τού θυμού τό ταχύ δεδήλωκε* διά δέ τής οργής τό έπίμονον' 
τοιαύτη γάρ ή τής δργής φύσις’ δ γάρ θυμός δξύς έστιν καί δλιγοχρόνιος, 

ή δέ δργή βραδυτέρα μέν μονιμωτέρα δέ»4. Τής αυτής γνώμης έχεται καί 
δ Γρηγδριος 6 Θεολόγος δταν λέγη: « θυμός μέν εστιν άθρόος ζέσις φρενός* 

δργή δέ θυμός Ιμμένων » δ. 
ΕΙς τόν Νεμέσιον Έμέσης δ θυμός είναι έννοια γενική, Ικφράζουσα 

τάς τρεις κλιμακώσεις τού πάθους, δπερ Ιν τη βαθύτερη αυτού ΰποστάσει, 
είναι δρεξις άντιτιμωρήσεως* «αδικούμενοι γάρ ή νομίζοντες άδικεισθαι 

1. Πλάτωνος, Κρατύλος 419ε. 

2. Εϋαγρίου Ποντικού, Περί των οκτώ πονηρών λογισμών 6, Μίβηβ, 

ΡΟ, XI,, 1276 Α. 

3. Μ. Βασιλείου, Κατά όργιζομένων 6, Μΐ£ηο, ΡΟ, XXXI, 369 Α. 

4. Θεοδώρητου, Ερμηνεία είς ψ >λμδν 68, 25, Μΐβηο, ΡΟ, Ι,ΧΧΧ, 1408 Ο. 

6. Γρηγορίου Ναζιανζ., "Επη ηθικά 34, στίχ. 43-44, Μΐ£ηο, ΡΟ, 

XXXVII, 948 Α. 



Το πάθος τής όργής έν χή βυζαντινή Ασκητική γραμματείς 293 

θυμούμεθα και γίνεται τότε μικτόν τό πάθος Ιξ επιθυμίας καί θυμοΰ*1. 

Ή πρώτη Απαρχή καί κίνησις του θυμοΰ όνομάζεται δργή ή χολή τ} χόλος, 

εν φ ή εν τη διανοίς Αγόμενη ένθύμησις του είς βάρους ήμών διαπεπρα* 

γμένου κακοΰ ονομάζεται μήνις* τέλος ιό τελευταιον έξελικτικώς στάδιον τοΰ 
θυμοΰ έχει χαρακτήρα έπιτηρήοεως καταλλήλων περιστάσεων άντιτιμωρίας 
καί έκδικήσεως, καλείται δε κότος. « Είδη δέ του θυμοΰ τρία, δργή, ή καί 
χολή καί χόλος καλείται, μήνις καί κότος. Θυμός μέν γάρ, Αρχήν καί κίνησιν 
εχων, δργή καί χολή και χόλος λέγεται* μήνις δέ, χολή είς παλαίωσιν Αγο- 

μένη, εΐρηται γάρ παρά τό μένειν και τή μνήμη παραδεδόσθαι* κότος δέ, 

δργή έπιτηροΰσα καιρόν εΐς τιμωρίαν, εΐρηται δέ καί οΰεος παρά τδ 
κεΐσθαι»2 3. 

Του θυμοΰ, του σημαίνοντος Απλώς, συμφώνω; τφ Πλάτωνι, Αναθυ* 

μίασιν και εσωτερικήν Αναμόχλευσιν, δ Γρηγόριος Νυσσης προκρίνει τδν 
δρον θυμός, έν τή εννοίςι τής δρέξεως και βουλήσεως, ΐνα κακοποιηθή δ 
παροξυνων. « Θυμόν δέ ζέσιν είναι του περί καρδίαν αίματος τοις πολλοις 
δοκεΐ. "Ετεροι δέ δρεξιν του Αντιλυπήσαι τον προκατάρξαντα. Ώς δ* Αν 
ήμεΐς ΰπολάβοιμεν, θυμός έστιν δρμή του κακώσαι τόν παροξύναντα *8. 

Οΐ δροι δργή καί θυμός, ώς καί αί συγγενείς τοΰτοις εκφράσεις δέν 
χρησιμοποιούνται πάντοτε έν σημασίςι άνθρωπολογική, ήτοι ώς δηλωτικοί 
ψυχικου Ανθρωπίνου πάθους, Αλλ* εκλαμβάνονται συχνάκις εν έννοίφ θεολο- 

γική προκειμένου περί των έργων τής δικαιοσύνης του Θεοΰ, οπότε, ώς εν 
τ$ άρμοδίφ ήθέλομεν ϊδει τόπψ, έχομεν συμβολικήν και Αναλογικήν χρήσιν 
εννοιών. Συναφώς δ Μέγας Βασίλειος ερμηνεΰων τήν δαυιτικήν ρήσιν 
«δργή έν τφ θυμφ αΰτοΰ.** » (Ψαλμός 29,6) παρατηρεί: «Δοκεΐ ταυτολο¬ 

γία είναι τοΐς μή δυναμένοις τής Ακριβείας των σημαινομένων εφάπτεσθαι, 
τοΰ προφήτου λέγοντος είναι έν τφ θυμφ του Θεοΰ, ώς τοϋ αΰτοΰ όντας 
δργής καί θυμοΰ* πλειστον δέ τό διάφορον. Θυμός μέν γάρ έστιν ή κρίσις 
τοΰ έπαχθήναι τάδε τινα τφ α£ίψ, δργή δέ δ πόνος ήδη και ή κόλασις ή Από 
τοΰ δικαίου Κριτοΰ κατά τό μέτρον τής Αδικίας επαγομένη»4 *. 

Τέλος, δροι οΐον άμυνα, Αμυνεσθαι, παροξυσμός, παροξΰνεσθαι, παρορ- 

γισμός, παροργίζεσθαι, δξυχολία, δξΰχολος κ λ.π., χρησιμοποιούνται πρός 
ένδειξιν τοΰ αΰτοΰ ψυχικου πάθους, δπερ έφεξής θά δνομάζωμεν Αδιακρί¬ 
τως θυμόν ή δργήν. 

1. Νεμεσίου Έ μέσης, Περί φύσεως Ανθρώπου, 21, Μϊβηο, ΡΟ, XI/, 
692 Α. 

2. Νεμεσίου Έ μέσης, Περί φύσεως Ανθρώπου, 21, Μΐβηβ, ΡΟ, XI/, 
692 Β. 

3. Γρηγορίου Νυσσης, Περί ψυχής, Μί^αο, ΡΟ, ΧΖ,νΐ, 56 Α. 

4. Μ. Βασιλείου, Όμιλία είς τόν 29 ψαλμόν, 4, Μίβηβ, ΡΟ, XXIX, 
313 Β. 
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Μορφαί τής όργής. Ύπό δύο κυρίως τύπους Εμφανίζεται καί εκδη- 

λοΰται έν ήμιν ή δργή. Είτε δήλον δτι, ώ; άμεσος τάσις προς άπόδοσιν 
«τής παρ* Ετέρων Επιφερομένης ήμΐν ζημίας ή πληγής ή ύβρεως»1 2, είτε 
πάλιν ώς ταμίευσις 1ν τή διανοίςι καί ώς διαρκής μνήαη τού προκληθέντος 
κακού με άπωτέραν προοπτικήν τήν εδρεσιν καταλληλοτέρων συνθηκών 
άντεκδικήσεως. Έν τη δευτέρφ τούτη περίπτώσει ή άσκητική ορολογία χρη¬ 

σιμοποιεί τον δρον μνησικακία, δστις σημαίνει, ώς άλλωστε αύιή αυιη ή 
λέξις ΰπεμφαίνει, τήν διαρκή καί παραμόνιμον ενθύμησιν τσΰ κακού. 'Η 
δργή Ιν τή πρώτη μορφή είναι δογή « κατ* Ενέργειαν » (ΐη ορογο ), εν δε 
τή μορφή τής μνησικακίας είναι οργή «κατά διάνοιαν» (ίπ ΒΓοαπίδ 00£Ϊ- 
1&(ΐοπίί)υ5). Τό σχήμα τούτο τού διαχωρισμού, τούτο μέν δργής κατά διά¬ 

νοιαν, τούτο δε οργής κατ* ενέργειαν δφείλεται εϊς τδ γεγονός δτι εν άμφο- 

τέραις ταΐς περιπτώσεσι εχομεν εμφανή τήν τάσιν καί τήν φοράν προς εκδί- 
κησιν καί τιμωρίαν, πράγμα δπερ συνιστφ καί τήν ουσίαν τής όργής. Έν 
τή γνωστή άνθολογίφ κειμένων μυστικής καί άσχητικής θεολογίας, τή υπό 
τού Επισκόπου πρ. Κορίνθου Μακαρίου Νοτορά (1731 · 1805) καί τού οσίου 
Νικοδήαου τού Αγιορείτου (1749-1809) φιλοπονηθείση Φιλοκαλία των 
Ιερών Νηπτικών, περιέχεται παράφρασις Εκ τού λατινικού πρωτοτύπου του 
Η# βιβλίου των Ιηδίΐΐαΐίοηιιηι τού Ίωάννου Κασσιανοΰ, ένθα άναγινώσκο- 

μεν τήν προτροπήν : « Δει μή μόνον άπό τής και* ενέργειαν οργής άπέχεσθαι, 
άλλα καί άπό τής κατά διάνοιαν* ινα μή τφ σκότει τής μνησικακίας δ νους 
αμαυρωθείς εκπέση τού φωτός τής γνώσεως καί διακρίσεως »8. 

α')Όργή κατ* Ενέργειαν. 1. Τά προκαλοΰντα τήν δργήν αϊτια 
είναι ποικίλα. «Ή δργή ήμιν προσγίνεται εκ τής παρ* Ετέρων Επιφερομένης 
ήμιν ζημίας ή πληγής ή ύβρεως»3. Έν τή φράσει ταύτη δ *Αρχιεπίσκοπος 
Θεσσαλονίκης Γρηγόριος Παλαμάς (1296/1297 -1359) διαγράφει τά σημεία, 

Ικ των δποίων Εκκινεί καί προκαλειται ή οργή. Είναι δέ σημεία κείμενα 
εκτός τού δεχόμενου υποκειμένου. "Δλλαις λέξεσι, ή Εξωτερική προσβολή, τό 
Ερέθισμα, τό Εκ τού εξω κόσμου προκαλούμενον, με δλας τάς ψυχολογικά; 

αυτού αποχρώσεις, άντανακλφ ευθέως επί τού ψυχικού χώρου, είς τρόπον 
ώστε να δημιουργώνται αί άναγκαΐαι προϋποθέσεις γενέσεως τής οργής: 

« ούκ Εν ήμιν γενομένου άλλ* Εξωθεν ήμιν προσπεσόντος ώσπερ καταιγίδος 
τίνος άδοκήτου, ώ; γράφει που δ Μέγας Βασίλειος4. Τά εξωτερικά ταύτα 

1. Γρηγορίου Παλαμά, Δεκάλογος τής κατά Χριστόν νομοθεσίας, Μΐ- 
Κηβ ; ΡΟ, ΟΙ,, 1100 Α. 

2. Φιλοκαλία τών Ιερών νηπτικών, Άθήναι 1959, τάμ. I, σελ. 
71-72, Μϊβηβ, ΡΙ* ΧΙΛΧ, 344 Α. 

3. Γρηγορίου Π α λα μα, Δεκάλογος τής κατά Χριστόν νομοθεσίας, Μί- 
Κηο, ΡΟ, ΟΙ*. 1100 Α. 

4. Μ. Βασιλείου, Κατά όργιζομβνων, Μΐ£ηε, ΡΟ, XXXI, 353 Β. 
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αίτια είναι αί άτιμωτικαί, ή ώς τοιαΰται Ικλαμβανόμεναι, φράσεις καί πρά¬ 

ξεις, αί καλούμεναι λοιδορίαι. ΤΙ δέ εστι λοιδορία, λέγεται υπό τοΰ Μεγάλου 
Βασιλείου είς τά έν τή κλίμακι σχόλια: « Παν §ήμα έκ διαθέσεως τοΰ άτι- 
μάσαι λοιδορία έστί, καν τό ρήμα μή δόξη είναι υβριστικόν»1. 

Ή λοιδορία, λοιπόν, θίγει καί ερεθίζει τό θυμικόν μέρος τής ψυχής. 

Άναμοχλεύει τάς ψυχικάς παρορμήσεις. Παράγει συναισθηματικός καταστά¬ 

σεις λύπης, δυσανασχετήσεως καί πικρίας. Ή προσβληθεΐσα προσωπικότης 
θεωρεί Ιαυτήν ήδικημένην, διό και τείνει ευθέως, Ινα διά τής άμέσου άντβκ- 

δικήσεως και τιμωρίας επανακτήση, δι* Ιδίων μέσων, τήν ήτιμασμένην άξίαν 
της. Ή λοιδορία είναι εν ψυχολογική έννοίρ ή εκφρασις τής μή κοινωνικής 
ή ήθικής άναγνωρίσεως τοΰ άτόμου, έξ οΰ γεννάται συμφύτως τό συναί¬ 

σθημα τής πικρίας καί τής λύπης* Τά συναισθήματα δ* άκριβώς ταΰτα είναι 
αί έπακόλουθαι τής ελλείψεως κοινής ΰπολήψεως ψυχολογικά! εκκενώσεις, 
άποτελοΰν δέ τά κύρια δεδομένα τής παραγωγής των δργίλων συναισθημά¬ 

των. Κατά τό λεξικόν Σουίδα « προτέρα ή λύπη τής δργής* λυπηθείς γάρ 
τις ώς ήδικημένος Οργίζεται»*. Ή πικρία είναι Ιλλειψις και μή ίκανοποίη- 

σις προσδοκωμένων σκοπών. 

Ό άληθής χριστιανός Ινα κα! μόνον στόχον δέον πάντοτε νά εχη Ινώ* 

πιόν του: τήν άγάπην τοΰ Χριστοΰ. Πέρα τούτου πάσα προσπάθεια « βιω* 

τικών πραγμάτων ή φίλου τινό; ή περί δόσεως και λήψεως ή περί τοιούτων 
μιαρών πραγμάτων»3, είς πικρίαν κα! λύπην καταλήγει. «Ταΰτα πάντα, 

κατά τόν Ποιμένα τοΰ Έρμα, μωρά εστιν κα! κενά και άσύμφορα τοΐς δού- 

λοις τοΰ Θεοΰ»*. Ή λύπη αΰτη Ικδιπλοΰται κα! Ιξελίσσεται βαθμιαίως είς 
βαρυθυμίαν κα! σκυθρωπότητα6. Αείποτε ταραχώδης είναι ή έν λύπη δια- 

τελοΰσα ψυχή6. «Ό λυπηρός άνήρ πάντοτε δργίζεται»7, άκριβώς διότι 
«ρίζα θυμοΰ κα! δργής πικρία»8. «Ή λύπη άδελφή εστι τής διψυχίας κα! 

τής δξυχολίας » 8. «*Η πικρία τόν θυμόν Ιτεκεν »10. «Έκ τής πικρίας θυμός»11. 

1. Ίωάννου Σιναΐτου, Σχόλια είς Κλίμακα, Μΐβπε, ΡΟ, Ι,ΧΧΧνίΙΙ, 
756Β. Πρβλ. Άριοτοτέλους, Ηθικά Νιχομάχεια, 1198 α, 30: «τό γάρ 
σκώμμα, λοιδόρημά τι έστί >. 

2. Λεξικόν Σουίδα, έχδ. Α. Αάΐστ. 

3. Ποιμήν τοΰ "Ερμα, 11, 6, 2, Μ1&Π6, ΡΟ, II, 924 0. 
4. Αυτόθι. 
6. Χρυσοστόμου, Όμιλία είς τήν πρός Έφεσίους 16, 2, Μίβπο, ΡΟ, 

Ι,ΧΙΙ, 108. 
6. Χρυσοστόμου, αύνόθι. 
7. Ποιμήν τοΰ Έρμα, 11, 6, 2, Μι*£Πβ, ΡΟ, II, 941 Β. 
8. Χρυσοστόμου, ενθ' άν., Μίβπβ, ΡΟ, Ι«ΧΙΙ, 108. 

9. Ποιμήν τοΰ Έρμα, ένθ“ άν., Μ&ασ, ΡΟ, II, 941 Β. 
10. Χρυσοστόμου, *Ομιλία είς τήν πρός Έφεσίους, Μί^ηβ, ΡΟ, Ι«ΧΙΙ, 

110-111. 
11. Ποιμήν τοΰ Έρμα, II, 5, 2, Μΐβπβ, ΡΟ, II, 925 Α. 
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Ή λυπηρά αυτή καί δύσθυμος “ψυχική κατάστασις, ή, ως θά ε'λεγεν δ 
/Ιωάννης τής Κλίμακος « ή άνήδονος κίνησις έν ψυχή συγκαθημένη » 1 έ'χει 
βαΟυιέραν τήν προέλευσιν. Τό σηαεϊον, εξ οΰ εκπορεύεται ή πικρία δεν είναι 
ή ή Φιλαυτία, ή κοινή μήτηρ, κατά τούς Πατέραο, όλων των εφαμάρτων 
καί πονηρών λογισμών*. Ό Μάξιμος δ ομολογητής ορίζει ταύτην ώς έξης: 

* Φιλαυτία εστίν ή προς τδ σώμα εμπαθή; καί άλογος φιλία, ή άνήκειται 
αγάπη καί εγκράτεια. Ό έχων τήν φιλαυτίαν δήλον δτι έχει πάντα τσ 
πάθη »Α Ή φιλαυτία, κατά τόν ορισμόν τούτον, είναι μία άλογος, εστερη- 

μένη δήλον δτι κατά λόγον άξιολογήσεως φιλία προς τό σώμα. Ή τοιαύτη 
δέ φιλία δεν θά πρέπη νά νοηθή ώ; τις μανιχαϊκή επιβίωσις εΐς τό ασκητι¬ 

κόν σύστημα τού άγιου Μαξίμου, αλλά εχει τόν χαρακτήρα τής καθ’ δλο- 

κληρίαν προσηλώσεως τού νοΰ προς θεραπείαν των αναγκών καί τών επι¬ 

θυμιών τού σώματος, εν τφ δποίφ ΰποκρύπτονται δλαι αί τάσεις καί αΐ 
φοραί προς τήν άμάρτίαν. Σώμα ενταύθα υπονοείται ή άααρτία. Διά τούτο 
ή1 ,τοιαύτη φιλία λέγεται « εμπαθής » καί « άλογος ». Έν φ έτέρωθεν έχομεν 
-τήν φιλίαν προς τάς ΰπερβατικάς πνευματικός πραγματικότητας, πρός τόν 
κόσμον τών θείων βιωμάτων, ήν δ αυτός ιερός Πατήρ δ*ομάζει « φιλαυτίαν 
νοεράν»4. Ή νοερά δέ αΰτη φιλαυτία είναι κατάστασις τούτ* αυτό λατρείας 

τον Θεούδ. 

ν Είναι, πράγματι, βασικόν καί κεφαλαιώδες ελάττωμα ή Φιλαυτία, διότι 
δημιουργεί όλας εκείνας τάς προϋποθέσεις εκκολάψεως τών παθών. Έκεΐ- 

νος δέ δστις άπέβαλε τήν φιλαυτίαν είναι ώς νά άπέβαλε καί τάς λοιπάς 
;κακίας' « δ τήν μητέρα τών παθών άποβαλών, φιλαυτίαν, καί τά λοιπά εΰχε- 

-ρώς συν Θί?φ άποτίθεται' οΐον οργήν, λύπην, μνησικακίαν καί τά εξής' 
δ δέ υπό του πρώτου κρατούμενος, υπό του δευτέρου, κδν μή θέλη, τιτρώ- 

σκεται»6. 

. ■ Ό φίλαυτος υπό ψυχολογικήν έποψιν εχει Ινσυνειδήτως θέσει Ιάυτόν 
ύπεράνω παντός άλλου. Έχει πιστεύσει εΐς τάς άτομικάς του" άρετάς καί 
διά τούτο με τήν παραμικρόν άμφισβήτησιν αυτών τών πιστευομένων άρε¬ 

ι. Ίωάννου Σιναΐτου, Κλίμαξ, λόγος 2, Μΐβηβ, ΡΟ, Ι,ΧΧΧνίΙΙ, 
823 ϋ. 

2. Περί τής πνευματολογικής σημασίας τής Φιλαυτίας Ιδέ μελέτην τού ήμετέ- 

ρου. διδασκάλου Γτ έ η έ ε ΉπιΐδΙιοττ, Ρΐιίίπιιΐιυ, Όβ Ια.Ιεηάΐ'εδδε ροητ εοΐ & 

1π οΐιαήΐέ δβίοη 8αΐηΙ Μαχίτηε Ιο ΟοηίεδδβιΐΓ, Κόπια. 1962 : ΟΓΪβηΙαΙΐπ ΟΗτΙ- 
εΐίαηπ Αη&ΙβοΙ» 137. 

3. Μαξίμου Όμολόγητού; Περί άγάπης, έκ. III, 8, Μίβπβ, ΡΟ,, ΧΟ, 
1020 Α. 

4. Μαξίμου Όμολογητούτ Πρδς Θαλάσσιον, Μίκηο, Ρ(3, ΧΟ, 260 0. 
- δ. Μαξίμου Όμολογητού, Πρός Θαλάσσιόν, Μΐςηε, ΡΟ, ΧΟ, 2600. 

6. Μαξίμου *Ομολογητού, Περί αγάπης, Ικ. II, 8, Μίβηε, ΡΟ, ΧΟ, 
985 0. 
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των του δργίζεται. Ή κλείς, λοιπόν, τής ερμηνείας του γεγονότος δτι οϊ 
διάφοροι τύποι φιλαυτων ήτοι υπερήφανοι, Αλαζόνες, ΰψηλόφρονες, καί 
οίηαατίαι είναι Ιπιρρεπέστεροι προς τό δργίζεσθαι, εδρίσκεται έν τή συν- 

ειδήσει τή αυταρέσκφ καί φιλαυτφ. Έν τή βαθυτέρς, λοιπόν, ούσίς του 
πράγματος ή φιλαυτία αντιστοιχεί πλήρως προς την ΰπερηφανίαν, ήτις, ως 
εΐδομεν1 2, θεωρείται υπό του Γρηγορίου του Μεγάλου ρίζα παντός κακού. 
Φιλαυτία καί ύπερηφανία είναι δυο εκφάνσεις και προβολαΐ του Ιδίου ήμών 
θελήματος. Συνιστούν δε τούς Αναγκαίους όρους τής γενέσεως τής δργής···» 

« δ έμέ γεγεννηκώ; προσαγορεύεται τύφος », ώς παραστατικώς Αποκαλύπτει 
ή ομιλούσα και διαλεγομένη δργή τού Ίωάννου τής Κλίμακος*. Έν φ δ 
άββάς Ήσαΐας συγκεφαλαιών τ' Ανωτέρω Αποφαίνεται: « Όργή εστι τό 
θέλειν προβαίνειν τό θέλημά σου »3. 

2. Γεννάται όμως τό ερώτημα1 ή δργή είναι είς πάσας τας περιπτώ¬ 

σεις καταδικαστέον πάθος; Τα πάθη Ινυπάρχουν καί συνυπάρχουν έν τφ 
Ανθρώπφ εκ γενετής αυτού. "Αμα άνθρωπος άμα πάθη* « ούκ εστιν άνθρω¬ 

πον οντα παθών Απηλλάχθαι» 4 5. Τά πάθη, ώς θΑ εΐπη Γρηγόριος ό Νόσ- 

σης, είναι συγκληρονόνοι τής ζωής* είναι εκδηλώσεις φυσικαί τής ζωής' 
«όσα εν ήμιν γινόμενα πάθη λέγεται, 3 ούχι πάντως Ιπΐ κακφ τινι τή 
Ανθρωπίνη συνεκληρώθη ζωή»6- Ουτω πως συμβαίνει καί όσον Αφορφ είς 
τό ήμέτερον πάθος. 

Είναι παντελώς Ανέφικτον πράγμα τό νά μήν ύφιστάμεθα τας επιδρά¬ 

σεις των δργίλων συναισθημάτων* «άπασι μέν Ανθρώποις συμβαίνει τό τής 
δργής πάθος... τό μέν γάρ μηδόλως αυτήν εν ήμιν κινεισθαι τάχα που κοί 
Ανέφικτον καί οδχ* §φ* ήαΐν » παρατηρεί δ Κύριλλος Άλεξανδρείας6. Πότε 
όμως και εις ποίας περιπτώσεις ή δργή καταλογίζεται υπό τών πατέρων τής 
έκκλησίας είς Αμαρτίαν; Ό Μέγας Βασίλειος Απαντφ λέγων *. «παρά τον 
τρόπον τής χρήσεως ή κακόν ή Αγαθόν τφ κεκτημένφ γίνεται»7. Ούχί, 

λοιπόν, ή δργή καθ' έαυτήν αλλ* ή χρήσις τής δργής δημιουργεί τάς συν- 

θήκας τής Αξιολογικής κρίσεως. Ασφαλώς δ τρόπος οΰτος τής χρήσεως τής 
δργής δέον νά νοηθή ώς δυνάμει τού αυτεξουσίου τού Ανθρώπου καί τής 

1. Ίδέ σελ. 287. 

2. Ίωάννου Σιναΐτου, Κλίμαξ, λόγος XV, ΜήξΟβ, ΡΟ, Ι,ΧΧΧνίΙΙ, 
833 Ο. 

3. Αυγουστίνου Μονάχο0, Τοΰόσίου πατρδς ημών Αββα Ήσαΐου 
λόγοι, Έν Ίεροσολόμοις 1911, σελ. λα\ 

4. Χρυσοστόμου, «ίνθ' Αν., Μΐ£αε, Ι,ΧΙΙ, 248. 

5. Γρηγορίου Νύσσης, Περί ψυχής, Μίβηβ, ΡΟ, ΧΙΛΊ, 61 Α. Πρβλ. 
Ί. Φ. Δημαράτου, Περί Λόγου, έν ΆΦήναις 1964, σ, 332*333, 

6. Κυρίλλου Άλεξανδρείας, Είς ψπλμόν 4, Μίβηβ. ΡΟ, Ι,ΧΙΧ, 737 Α. 

7. Μ. Βασιλείου, Κατά δργιξομενων, Μί^υε, ΡΟ, XXXI, 365Ό. 
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έλευθέρας αΰτοΰ βουλήσεως, πρόκρισις είτε της κατά λόγον και κατά φυσιν 
οργής, είτε τάνάπαλιν. Ό Γρηγόριος Νύσσης συμπληροι τήν σκέψιν ταύτην 
λέγων : «τη ποι§ χρήσει της προαιρέσεως ή άρετής ή κακίας όργανα τά 
τοιαΰτα της ψυχής κινήματα γίνεται»1 2. 

Συνελόντ* είπεΐν, ή οργή είναι τοΰτο μεν πράξις και άσκησις κακίας, 

δσάκις εξέρχεται τών ΰπό τής ηθικής τάξεως και λογικής τεθειμένων ορίων, 

τοΰτο δέ πραξις αρετής, δσάκις «εΰκαίρως» και κατά λόγον χρησιμοποιεί¬ 

ται. «Χρήσιμον τοΰτο τό πάθος, κατά τόν Ιερόν Χρυσόστομον, 3ν μετά 
του προσήκοντος εΐδώμεν αΰτφ κεχρήσθαι καιρού»*. 

3. Πονηρά δργή-α') Φυσιολογία τοΰ θυμώδους. Ή οργή, 

καθ* 8 βίαιον καί ορμητικόν κίνημα τής ψυχής, εχει άμεσον άντίκτυπον και 
επίδρασιν έπι τής ομαλής λειτουργίας τοΰ άνθρωπίνου δργανισμοΰ. 'Ο 
Ιωάννης τής Κλίμακος διετύπωσε τήν θεωρίαν—θεωρίαν βεβαιουμένην 
ΰπό τών πορισμάτων καί τής συγχρόνου ψυχιατρικής επιστήμης — δτι 
δηλαδή οί πονηροί λογισμοί καί ιά πάθη έχουν κατ’ εΰθειαν σχέσιν καί 
συνάρτησιν πρός τόν τρόπον εμφανίσεως τών παθολογικών φαινομένων τοΰ 
σώματος. « Τινές φασιν εκ τών λογισμών τής καρδίας τό σώμα είς πάθη 
ερχεσθαι»3 4. *Ανάλογον φαινόμενον βλέπομεν νά παρατηρήται καί κατά τήν 
εμφάνισιν τής οργής. "Εχομεν άλλοίωσιν καί ανισορροπίαν, τόσον τοΰ νευ- 

ροφυτικοΰ οσον καί τοΰ κυκλοφορικοΰ συστήματος, μεθ’ δλων τών συμπα* 

ρομαρτοΰντων συνδρόμων. Ό Μέγας Βασίλειος είς τήν περίφημον αΰτοΰ 
ομιλίαν «Κατά δργιζομένων» παραστατικώτατα περιγράφει τήν ούτως 
εΐπεΐν φυσιολογίαν τοΰ θυμώδους τύπου. « Όρεγομένοις γάρ τής άντιλυπή- 

σεως περιζεΐ μέν τή καρδίφ τό αίμα ώσπερ βίφ πυρδς κυκώμενον καί παφλά- 

ζον' πρός δέ τήν Ιπιφάνειαν έξανθήσαν εν άλλη μορφή τόν δργιζόμενον 
εδειξε, τήν συνήθη πασι καί γνωρίμην ώσπερ τι προσωπεΐον ΙπΙ σκηνής 
ΰπαλλάξαν. "Οφθαλμοί μέν γάρ εκείνοις οί οικείοι τε καί συνήθεις ήγνόην- 

ται' παράφορον δέ τό δμμα καί πυρ ήδη βλέπει... πρόσωπον πελιδνόν καί 
ΰφαιμον* δγκος τοΰ σώματος έξοιδαίνων... »6. 

Πρός τούτοις, αί μυΐκαί δυνάμεις δεκαπλασιάζονται, καθ* ον χρόνον 
σύγκορμος σείεται ΰπό τοΰ κυριαρχοΰντος πάθους. Συνεχίζων τήν περιγρα¬ 

φήν τοΰ δργίλου δ Μ. Βασίλειος λέγει: « Φλέβες διυρ^ηγνύμεναι ΰπό τής 
ένδοθεν ζάλης κλονουμένου τοΰ πνεύματος. Φωνή τραχεία καί ΰπερτεινο- 

μένη καί δ λόγος άναρθος καί εΐκή προεκπίπτων, οΰ κατά μέρος ουδέ 
εΰτάκτως, ουδέ εΰσήμως προϊών... Χεΐρας μέν διηρημενας κατά τών δμο- 

1. Γρηγορίου Νόασης, Περί ψυχής, Μΐβπε, ΡΟ, ΧΙΛΠ, 61 Α. 

2. Χρυσοστόμου, βνθ’ άν., Μΐ^ηβ, ΡΟ, Ι,ΧΙΙ, 248. 

3. Ίωάννου Σιναΐτου, Κλίμαξ, λόγος 15, Μί^πε, ΡΟ, ϊ,ΧΧΧνίΙΙ. 
897 Ο. 

4. Μ Βασιλείου, Κατά δργιζομένων, Μίκηε, ΡΟ, XXXI, 356 0. 



Τό πάθος τής όργής έν τή βυζαντινή Ασκητική γραμματείς 299 

φυλών καί πάσιν μέρεσι του σώματος έπιφερομένας, πόδας δε αφειδώς 
τοΐς καιριωτάτοις έναλλομένοις, παν δέ τό φανέν δπλον τή μανίρ γινό¬ 

μενον »1 2. 

Ή Κλίμαξ του Ίωάννου του Σινοΐτου (525-616) φθάνει νά κατα¬ 

τάσσω τον θυμώδη έν τη κατηγορίφ των εκ τής νόσου τής επιληψίας 
πασχόντων: «Θυμώδης έστιν έπιληπτικός εκούσιος, εξ ακουσίου προλήψεως 
καταρρηγνύμενος καί ρασσόμενος... »8 9. Ό δργιζόμενος, είναι, πράγματι, 
όλος κίνησις. Δάκνει άπεγνωσμένως εκ τής μανίας τάς χεΐρας του3. Δέρει 
αυτός Ιαυτόν. «"Οταν ή οργή έφθανεν είς τό κατακόρυφον, γράφει ό πολύς 
Φαίδων Κουκούλες είς τό βιβλίον του Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός, τότε 
ό δργιζόμενος, ΐνα δηλώση δτι ήτο έτοιμος νά σχίση τον άντίπαλον ηνοιγε 
τό στόμα καί διά τής άριστεράς έπίεζε τούς δδόντας τής κάτω σίαγόνος, διά 
δέ τής δεξιάς τούς τής άνω... »4. Κατόπιν δλων αυτών των μή φυσιολογι¬ 

κών εκδηλώσεων, πώς είναι δυνατόν ό θυμώδης νά μήν παρουσιάζω εικόνα 
έξαλλου καί φοβερού καί άγριου; 

β') Ψυχολογία τού θυμώδους. « Θυμό; έστιν εύμετάβολος κίνη- 

σις ηθών καί ψυχής άσχημοσύνη», λέγει που 6 πατήρ καί διδάσκαλος τών 
άσκητών βΙωάννης τής Κλίμακος (525-616)5 6. Καί είναι Ικ τών πραγμάτων 
πιστούμενον γεγονός δτι ή δργή είναι τό κατ* εξοχήν ψυχικόν πάθος®, 

Τά μύχια βάθη τής καρδίας τού παροξυνθέντος ταράσσονται ώς θάλασσα 
κυμαινομένη7. Ό νοΰς παύει λειτουργών κανονικώς8. Δεν ΰπάρχει πλέον 
ή νηφαλία σκέψις, ή φρόνησις, ή κρίσις κατά λόγον, διότι ώς δ Γρηγόριος 
δ Θεολόγος επιμαρτυρεί,« ούδείς μετ* δργής άσφαλώς βουλεΰεται»®. Ό 
δρθός καί φρόνιμος λογισμός είναι ανίσχυρος νά ΰποτάξη τό πάθος. «Ό 
μένουν λογισμός τότε υγιαίνει καί σωφρονεΐ, δτε τά πάθη εχει ΰποτεταγμέ- 

1. Αύτόθι. 

2. Ίωάννου Σιναΐτου, Κλίμαξ, λόγος 16, Μί£Πβ, ΡΟ, Ι,ΧΧΧνίΙΙ, 
8291). 

3. Χρυσοστόμου, ΕΙς ψαλμόν 6, ΜίβΠβ, ΡΟ, Ι,ν, 71. 

4. Φ. Κουκουλ έ, Βυζαντινών Βίος καί Πολιτισμός, Άθήναι 1948, τόμ. I, 

2, σελ. 97. 

5. Ίωάννου Σι να ΐτο υ, Κλίμαξ, λόγος 15, Μιςικ, ΡΟ, Ι,ΧΧΧνίΙΙ, 
828 Π. 

6. Ίωάννου Δαμασκηνού, Περί τών οκτώ της πονηρίας πνευμάτων, 
ΜΪ£ηβ, ΡΟ, ΧΟν, 88 Β. 

7. Μ. Βασιλείου, ΕΙς τήν αρχήν τών παροιμιών 17, ΜΪ£αο, ΡΟ, XXXI, 
421 Β. 

8. Διαδόχου Φωτικής, Κεφάλαια γνωστικά 26, εκδ. ]. Β. V/ ο ί 8 - Ι,ίβ· 
ΙιβΓβόοΓί, ΤβυδπβΓ 1912. 

9. Γρηγορίου Θεολόγου, "Έπη ηθικά 2, 32, ΜΪ£αβ, ΡΟ, XXXVII, 
925, στίχ. 115. 
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να καί τούς λόγους τών χτισμάτων άγνικώς θεωρεί καί πρός την μακαρίαν 
καί αγίαν Τριάδα άνάγεται» \ 

Μ ή συντρεχουσών δέ των προϋποθέσεων τούτων είναι πλέον ή φυσικόν 
ό δργίλος νά στερήται δεξιότητος ήθικής πράξεως1 2. Μόνη σκέψις καί 
φροντίς καί μέριμνα είναι τό άντικείμενον τής δργής του. Πάσα προσπάθεια 
τείνει πρός την κατεύθυνσιν αυτήν, ήτοι περί του κατά ποιον τρόπον θά 
επιτυχή καλλίτερον καί εύστοχώτερον τής μελετωμένης Ικδικήσεως. Ποσώς 
ενδιαφέρεται διά την αντικειμενικήν άλήθειαν3. Διά τόν λόγον δ’ ακριβώς 
αυτόν δ Ποιμήν του Έρμα θά δνομάση τήν δξυχολίαν «μωρίαν» καί 
«Ιλαφρίαν φρενών»4 5 *, ό δέ Μεγας Βασίλειος θά τήν χαρακτηρίση «αρρώ¬ 

στιαν ψυχής, σκότωσιν λογισμών, άπό Θεού άλλοτρίωσιν »δ, ωσαύτως, « μα¬ 

νίαν δλιγοχρόνιον » β. Κατά τόν άγιον Νείλον τόν άσκητήν, δ θυμός είναι 
«μανίας πατήρ τό μέτρον εξερχόμενος »7 8. Εύρισκόμεθα, άλλοις λόγοις, πρό 
μιας οργής μανιώδους, ή τις καταστρέφει καί άφανίζει τά πάντα «Μίηάο 
ΖσΓβΙδΓυπ^δΛναί » ®. 

Έν τή καταστάσει τούτη δ άνθρωπος ομοιάζει, κατά Γρηγόριον Νύσ- 

σης, πρός ήνίοχον, δστις άποβαλών τούς χαλινούς τής δρθοφροσύνης εμπλέ¬ 

κεται είς τούς τροχούς του άρματος καί παρασύρεται υπό των άλογων ορμών : 

«εΐ δέ άποβάλοι τάς ήνίας δ λόγος καί οΐόν τις ήνίοχος έμπλακεις τφ άρματι 
κατόπιν ΰπ’ αύτου σύροιτο, εκεί άπαγόμενος δπου περ δν ή άλογος κίνη- 

σις των ύπεζευγμένων φέρει, τότε είς πάθος αί όρμαί καταστρέφονται οϊον 
δή καί Ιπί τοίς άλόγοις Ιστίν ΐδεΐν»9. 

*Όταν Ιν τφ νφ του ανθρώπου Ιπικάθηται καί δεσπόζη τό πάθος τότε 
ό διά τοΰ ορθού λόγου πεπροικισμένος άνθρωπος είς ούδέν των άνοήτων 
καί αλόγων δντων διαφέρει. « Ουτω καί Ιν ήμιν, εΐ μή πρός τό δέον 3γοιτο 
ταύτα διά τού λογισμού, άλλ* Ιπικρατοίη τής τού νοΰ δυναστείας τά πάθη, 

πρός τό άλογόν τε καί άνόητον μεταβαίνων δ άνθρωπος, άπό τοΰ δια¬ 

νοητικού καί θεοειδούς τή δρμή των τοιούτων παθημάτων άποκτηνούμε- 

1. Τωάννου Δαμασκηνού, Περί των όκτώ τής πονηριάς πνευμάτων, 
Μίβηε, ΡΟ, ΧΟν, 96. 

2. Ίωάννου Σιναΐτου, Κλίμαξ, λόγος 15, Μΐ£ηε, ΡΟ, Ι,ΧΧΧνίΙΙ, 980. 
3. Η. ϋ. Ν ο 1)16, «Οοΐέτβ »: ΟϊαίίοηπΕίΐΓβ άε δρΐπΙιίΕΐίΙέ αεσεΐΐςμιο οί 

ιηΥδΙϊςιαβ, II, 1035. 
4. Ποιμήν τοΰ “Ερμα,ΙΙ^Θ,δ, Μί^ηε, ΡΟ, II, 925 Δ· 

5. Μ. Βασιλείου, Κατά όργιζομένων, Μι^ηε, ΡΟ, ΧΧΧΓ,_372Α. 

. . & Μ. Β α σ ι λ εί ο υ, ενθ' άν , Μί&ηε,.ΡΟ, XXXI, 356 Β. 

7. Νείλου Μοναχού, Κεφάλαια παραινετικά 61, Μΐςηε, ΡΟ, Ι,ΧΧΙΧ, 

1263 Ο. 

8. ]. Ο. ΖίβΒίει·, Ι,εχίΐιοη Τ&εοΐ. αηά Κΐτοΐιε, X, 1405. 

Ο. Γρηγορίου Νύσσης, Περί, ψυχής καί άναστάσεως, Μΐβηε, ΡΟ, 
XI* VI, 61 Β. 
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νος » ι. Και ό Ευστάθιος Θεσσαλονίκης δεν έχει διάφορον γνώμην- Καί κατ* 

αυτόν, ή εν γένει διαγωγή του θυμώδους είναι συγχριτέα πρός τήν ενστι¬ 

κτώδη και δρμέμφυτον ζωήν των θηρίων : « Λέγω δε ζφικόν §ν τούτοις τόέπί 
κακώσει αμυντικόν, δ καί οί παλαιοί εκτίθενται, τον βουν είπόντες κεράσι 
παίειν, εΐ τις αύτού ερεθίζει, τόν ίππον δπλή, τόν δετόν γαμψοις δνυξι βλά* 

πτειν, κέντρφ τόν σκορπίον, τόν Ιλέφαντα προνομαίς, δδόντων άκωχαις τόν 
λέοντα. Και ουτω μέν ζφικά καί τφ τα τοιαύτα Ιπιφθάσαντι κακφ άμύνασθαι»8. 

γ') Πνευματικά ί συνέπεια ι. *Ως Ικ τής ΐδιαζοΰσης σοβαρότη- 

τος αυτής επί τής καθ* δλου πνευματικής πορείας του χριστιανού, ή οργή 
έχει ένταχθή μεταξύ των μεγάλων καί κεφαλαιωδών ή. άλλως, θανάσιμων· 

παθών. Ή εξήγησις είναι εύχερής. Ύπό τήν δργήν εγκρύπτεται σειρά δλη 
άλλων έλαττωμάτων. Όπίσω αΰτής σύρεται άλυσος παθών. *Από τοΰ θυμού 
άρχόμενοι είναι πολύ ενδεχόμενον νά καταλήξω μεν καί είς αυτόν τούτον τόν 
θάνατον. Τό κακόν μυστυριωδώς πως, εκ των κατωτέρων βαθμιδών τοΰ 
άπλοΰ ερεθισμού, ανελίσσεται προοδευτικώς μέχρι τής προκλήσεως τής έσχα¬ 

της τιμωρίας. "Ιδού πώς δ Χρυσόστομος εκθέτει τήν πρόοδον ταύτην τού 
κακού: «Ή πικρία τόν θυμόν έτεκεν, δ θυμός τήν δργήν, ή όργή τήν 
κραυγήν, ή κραυγή τήν βλασφημίαν· τοΰτέστι τάς λοιδορίας* ή βλασφημία 
λοιπόν τάς πληγάς, αϊ πληγαΙ τραύματα, τά τραύματα θάνατον » 1 2 3. 

Ό Μέγας Βασίλειος, εξ άλλου, απαριθμεί ως ακολούθως τά έκγονα τής 
δργής πάθη. «Διά θυμού, λέγει, άχάλινοι γλώσσαι καί άπύλωτα στόματα* 

χεΐρες άκρατεΐς, ύβρεις, ονείδη· κατηγορίαι, πληγαί, τά άλλα δσα ούδ* άν 
έξαριθμήσαιτό τις οργής καί θυμού εκγονά έστι πάθη»4 5. Πράγματι, ή 
δργή εκρηγνυομένη, συμφοράς προξενεί τόσον είς τό καθ* ου βάλλει άντι- 

κείμενον, δσον καί είς αυτόν τούτον τόν δρώντα, τόν ώργισμένον δηλονότι. 
*Εν τφ άνταγωνισμφ τούτφ καί τή πρός αλλήλους δξυχολίρ, δ άργιλος δυνα¬ 

τόν νά «πάθη τι πλέον ή έδρασε»6. Αληθώς, πόσαι άνθρωποκτονίαι, 
άδελφοκτονίαι, πατροκτονίας μητροκτονίαι είναι, ώς επί τό πολύ, δ πένθι¬ 

μος απολογισμός τής δργής! «Διά θυμόν καί ξίφος άκονάται* θάνατος 
άνθρώπου εκ χειρός άνθρωπείας τολμάται. Διά τούτον άδελφοί μέν άλλη- 

λους ήγνόησαν, γονείς δέ καί τέκνα τής φύσεως Ιπελάθετο»9 

1. Γ ρ ή γ ο ρ ί ο υ Ν ύ σ σ η ς, Ινθ* άν., Μΐ^πε, ΡΟ, ΧΙ,νΐ, 61 Β - 64 Α. 
2. Ευσταθίου Θεσσαλονίκης, Πρός τούς έγκαλοΰντας αύιφ μνησικά- 

κίαν, 40, Μΐβπο, ΡΟ, ΟΧΧΧνί, 4410. 
3. Χρυσοστόμου, "Ομιλία 15, 4, Μίβπο, ΡΟ, Ι,ΧΙΙ, 110-111. 
4. Μ. Βασιλείου, Κατά δργιζομενων, Μί^πο, ΡΟ, XXXI. 356 Α, 357 0- 

360 Α. Πρβλ. ΟτοβοΓϋ Μ η β π ί, Μογ&Ηε 31, β, Μΐχηο, ΡΙ,. Ι,ΧΧνί, 621 Β. 
5. Μ. Βασιλείου, βνθ* άν., Μί£ηο, ΡΟ, XXXI, 356 Β. 
6. Μ. Βασιλείου, ένθ' άν., Μΐ£πε, ΡΟ, XXXI, 356 Α ; Ίωάννου 

Σιναΐτου, Κλίμαξ, Μΐ£ηε, ΡΟ, Ι,ΧΧΧνίΙί, 832Β. 
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ΕΙς μίαν τοιαύτην Ικ του θυμού * φλεγμαίνουσαν » ψυχήν είναι Ιπό- 

μενον τό πνεύμα τής είρήχης, δ Θεός, νά μήν επαναπαύηται. *Η χάρις του 
Θεού εγκαταλείπει τον παοοξυνθέντα. Ό *Ιγνάτιος ό Θεοφόρος (| 110 

μ.Χ.) λέγει: «ου δέ μερισμός Ισα και οργή, Θεός οΰ κατοικεί»1 2 3. Τό 
πνεύμα τής δργής εχει καταλαβει δλόκληρον τον χώρον τής καρδίας και 
ουτω τό άγιον Πνεύμα « στενοχωρειται, μή εχον τόπον καθαρόν και ζητεί 
άποστήναι διά τό μή εχειν τόπον λειτουργήσαι τφ Κυρίφ καθώς βούλεται »8. 

Συγγενής πρός τήν Ιδέαν ταύτην είναι και έκείνη του Ποιμένος του Έρμα. 

«*Όταν γόρ πάντα τά άνθρώπινα ταΰτα Ιν ενί άγγείφ κατοική, όπου και τό 
πνεύμα τό άγιον, οΰ χωρεί εκείνο τό άγγος, άλλ* ΰπερπλεονάζει τρυφερόν 
πνεύμα, μή Ιχον συνήθειαν μετά πονηρού πνεύματος και σκληρότητος 
κατοικεΐν... είτα, δταν άποστή από τού ανθρώπου, οΰ κατοικεί, γίνεται δ 
άνθρωπος εκείνος κενός άπό τού Πνεύματος τού άγιου, και λοιπόν πεπλη- 

ρωμένος των πονηρών... ούτως οΰν συμβαίνει πάσι τοΐς όζυχόλοις » 8. 

Ή Ικφρασις αύτη τής αυτόχρημα άντιπαθείας τού Θεοΰ πρός τόν 
δργίλον τονίζεται Ιδιαιτέρως ΰπό τού άββά ’Αγάθωνος. Έάν δποτεθή, 

παρατηρεί, δτι δ δργίλος κατορθοΐ νεκρόν εκ τού τάφου νά άναστήση, εν 
τούτοις παραμένει αντιπαθής εϊς τόν Θεόν, δστις έγκαταλείπει τήν καρδίαν 
αυτού, οΰσαν πεπληρωμένην «αλόγου θυμού», δστις θυμός είναι « τό εν 
δαίμωσι κακόν » 4 *. 

Ή «Ιγκαταληφθεΐσα» ψυχή μετατρέπεται εις «καθέδραν τού διαβό¬ 

λου »δ, διότι εν τή « δ^υχαλίφ δ διάβολος κατοικεί»6. Πάντες οί καρποί 
τού πνεύματος καταστρέφονται. Ή Κλίμαξ παραστατικώτατα διά τής εΐκό- 

νος τού μύλου και τής φλογός παρουσιάζει αΰτήν τήν πραγματικότητα, δταν 
λέγη: «Ή δργή εστι κίνησις μύλου δξεΐα εν μι$ ροπή υπέρ τήν τού ειέρου 
ήμεραν σίτον ψυχής και καρπόν συντρίβουσα και εξαφανίζουσα, διό προ- 

σεκτέον συνεχώς- Έστι φλογός εξαψίς συντόμως ΰπό σφοδρού πνεύματος 
άναπτομένη καί υπέρ φλόγα χρονίζουσα τόν αγρόν τής καρδίας άνεμπι- 

πρώσα καί άπολύουσα... »7. Τοιουτοτρόπως, τό πάθος τούτο «ού«ο σφό- 

δρα μικρόν δν τή ποσότητι διά τήν ΰπερβάλλουσαν Ιν τή ποιόιητι δύναμιν 
πάντα τά άλλα στοιχεία τής οίκείας Ιναχρώννυσι κακίας » 8. 

1. “Ιγνατίου τού Θεοφόρου, Πρός Φιλαδελφεΐς 8, 1, Μΐ£ηε, ΡΟ, 

V, 704 Α. 
2. Ποιμήν τού Έρμα, II, 6, 1, ΜΪ£ηε, ΡΟ, II, 924 Α. 

3. Ποιμήν τού “Ερμα, Ινθ“ άν., Μί£ηε, ΡΟ, II, 926 ΑΒ. 

4. “Αποφθέγματα Πατέρων, Μί£πε, ΡΟ, Σ,Χν, 113. 

6. Ίωάννου X ιν αΐ τ ου, Κλίμαξ, ΜΪ£ηε, ΡΟ, ΙΧΧχνίΙΙ, 980 Β. 

6. Ποιμήν του Έρμα, 11, 5, 1, Μίβπε, ΡΟ, II, 921. 

7. “Ιωάννου Σ&ναΐτου, Κλίμαξ ΜΪ£ηε, ΡΟ, Ι^ΧΧΧνίΙΙ, 828-829. 

8. Χρυσοστόμου, ΕΙς τήν πρός Έφεοίους, 16, Μΐ£ηε, ΡΟ. Ι^ΧΙΙ, 106. 
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4. Ιερά δργή. α') Ό φωστήρ τής Καισαρείας Βασίλειος επαινεί 
τήν ιύπρεπώς κινουμένην οργήν. « 'Ο θυμό; δτε δει καί ως δει κινούμενος 
άνδρίαν και ΰπομονήν ποιεί καί εγκράτειαν » \ Ή ούτω πως κινούμενη καί 
εχφαινομένη οργή εγκλείει εν ε«<υτή τό εύγενές στοιχειον τής πρός τόν αδελ¬ 

φόν συμπάθειας καί αγάπης. Όργή καί Ιχδήλωσις άγάπης είναι, Ιν προκει- 

μένΦ, εννοιαι συνώνυμοι. Τό κινούν έλατήριον δεν είναι ή άνελεήμων τιμω¬ 

ρία, ή εκδίκησις, ή φιλαυτία. Είναι άντιθέτως ό φιλάδελφος έλεγχος* είναι 
παρουσίασις τού ζήλου τής εύσεβείας. Διότι, κατά τόν Διάδοχον Φωτικής, 

« δ τής εύσεβείας ζήλος ού μισών άλλ* ελέγχων τό νΐκος ενδείκνυται» 8. 

Ό Ιερός Χρυσόστομος πιστεύει δτι προκειμένου νά διατυπωθή ή έννοια 
τής Ιερά; ταύτης δργής, θά πρέπη νά εύρωμεν άλλους δρους καί λέξεις* 

« άλλ* οΰκ άν εΐποιμι τούτο οργήν απλώς αλλά φιλοσοφίαν καί κηδεμονίαν 
και οικονομίαν. “Οργίζεται καί πατήρ υϊφ, αλλά κηδόμενος»1 2 3. 

*Η δργή θεωρείται υπό τού Χρυσοστόμου ώς ενήμιν τεθειμένη άποχλει- 

στικώς καί μόνον διά νά άποβή δργανον καί μέσον διορθώσεως των άσε- 
βούντων. « Καί γάρ διά τούτο ένετέθη ήμίν ή δργή, ούχ ϊνα άμαρτάνωμεν, 

άλλ* ϊνα ετέρους άμαρτάνονταςκωλύωμεν, ούχ ϊνα πάθος καί νόσημα γένηται, 
άλλ* ϊνα παθών φάρμακον»4. Είναι δε ωσαύτως χαρακτηριστικά, δσα ό 
αυτός Πατήρ λέγει εν τή έρμηνείρ τού ψαλμικού στίχου: « όργίζεσθε καί 
μή αμαρτάνετε.·.» (Ψαλμός 4, 7). « Ού γάρ τήν οργήν αναιρεί, χρησίμη 
γάρ* ούδέ τόν θυμόν ΙκκόπτεΓ καί γάρ ωφέλιμος κατά τών άδικούντων γινό¬ 

μενος καί κατά τών § (θύμων, άλλά τήν άδικον δργήν, τόν άλογον θυμόν » 5. 

Έξ άλλου ή πραΰτης, κατά τόν Διάδοχον Φωτικής, δεν σημαίνει άπρα- 

ξίαν καί ψυχράν άδιαφορίαν τού πνευματικού ανθρώπου διά τά εν τή περί- 
βαλλούση αύτόν κοινωνίφ συμβαινόμενα καί διαπραττόμενα κακά. « Ήνίκα 
γάρ κατά τών άσεβούντων ή οπωσδήποτε άσελγαινόντων αύιφ άταράχως, 
ϊνα σωθώσιν ή καταισχυνθώσιν, κεχρήμεθα, προσθήκην αύιή προξενοΰμεν 
πραΰτητος' τφ γάρ σκοπφ πάντως τής δικαιοσύνης καί τής άγαθότητος συν- 

τρέχομεν τού Θεού»6. Τά αυτά που λέγει καί δ Ιερός Χρυσόστομος: « ό δε 
τά ετέρων διορθών, ούτος πάντων έστίν ήμερώτερος »7. Ή τοιαύτη δργή 
χαρακτηρίζεται «εύκαιρος», «χρησίμη» καί «παιδαγωγούσα» καί τίθεται 

1. Μ. Βασιλείου, Κατά δργιζομένων, Μΐ£ηβ, ΡΟ, ΧΧΧΕ 368 Α. Πρβλ. 
Άριστοτέλους, Ηθικά Νικ., IV, II, 31 - 33. 

2. Διαδόχου Φωτικής, Κεφάλαια γνωστικά 6, 3κδ. ]· Ε. νΓοίε - Ε*β- 
ϋοεεάοί, 1912, σελ. 8. 

3. Χρυσοστόμου, Υπόμνημα είς ψαλμόν 4, 7, ΜΪ£ηε, Ρ6, Εν, 51* 
4. Χρυσοστόμου, αυτόθι. 
5. Χρυσοστόμου, Ινθ* άνΜ Μί^ηβ, ΡΟ, Εν, 60. 
6. Διαδόχου Φωτικής, Κεφάλαια γνωστικά 62. 
7. Χρυσοστόμου, Υπόμνημα είς ψαλμόν 4, 7, ΜίβΠθ, Ρ^ι Εν, 61. 
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Ιν ένεργείρ «όταν μή Ιαυτοΐς άμύνωμεν, άλλ* ετέρους σκίρτώντας άνέχωμεν 
καί §αθυμοΰντας επιστρέφωμεν » *. 

"Αναλυτικώτερον ή εύκαιρος δργή αναπτύσσεται υπό του Ιρμηνευτοΰ 
Ευθυμίου Ζιγαδηνοΰ (12°? αί.) ως άκολούθως: « Έστι δε εύκαιρος οργή 
ή γινόμενη κατά τών πολιτευόμενων Ιναντίως των εντολών τού Θεού* όταν 
μή προς έκδίκησιν ήμετέραν άλλα ωφέλειαν τών κακώς βιοΰντων έξ άγάπης 
και φιλαδέλφειας δργιζώμεθα μετά προσηκούσης Ευσχημοσύνης » *. 

Τοιουτοτρόπως, ή δργή γίνεται δύναμις Ισχυρά τής ψυχής, Ενα διεγεί- 
ρωνται αί νυσταλέαι και ήτονισμέναι διαθέσεις ήμών3. Γίνεται «δορυφό¬ 

ρος του νού»4. Γίνεται «όχημα» προς ήθικήν καί πνευματικήν προαγω¬ 

γήν. Υπηρετεί είς τήν δρετήν ώς το ύποζύγιον υπηρετεί τον κύριον αυτοί 
είς τάς καθ* ήμέραν άνάγκας του βίου: « Αγαθόν κτήνός έστιν δ θυμός 
δταν του λογισμού ύποζύγιον γένηται » δ. 

Έκεΐθεν άναπηδρ ή ευθύνη του πνευματικού άνθρώπου, εν τή άνα- 

φορ$ αυτού προς τό έν τή κοινωνίρ επιπολάζον ποικιλόμορφου ηθικόν 
κακόν. Ό ίερός Χρυσόστομος, οστις εκ χαρακτήρος καί ενσυνείδητος επί- 
στευεν εϊς την ποιμαντικήν αξίαν τού ελέγχου, ΰπογραμμίζει τήν πλευράν 
ταύτην τής δικαίως εγειρόμενης δργής. *0 πιστός χριστιανός, δ υπό τού 
θείου ζήλου πυρπολούμενος χριστιανός, επιβάλλεται νά λάβη θέσιν καί νά 
άγωνισθή, οση αύτφ δύναμις, ΰπέρ τών αδυνάτων καί κοινωνικώς καταπιε- 

ζομένων καί άδικουμένων. Μόνον εν τή περιπτώσει τούτη αί αγανακτήσεις 
καί αί όργαί είναι επιταγή καί χρέος. *Ιδου πώς διαγράφεται ή σκοπιμότης 
τής ίεράς δργής: « Ενα σφοδρότερους εργάζηται προς τάς υπέρ τών αδικού¬ 

μενων αγανακτήσεις, Ενα τιμωρούς ποιή τοίς επιβούλοις * 6. 

Έάν παραμεληθή δ κατ* αυτόν τον τρόπον αυστηρός κατά τών πονη¬ 

ρών καί τό κοινόν ηθικόν αίσθημα σαινόντων έλεγχος, επί τή προφάσει τής 
ανοχής, τότε ενεχόμεθα έναντι τού ήθικοΰ ήμών χρέους. Διά τούτο καί δ έξ 
ίσου πρός τον Χρυσόστομον αύστηρώς ελέγξας καί καυτηριάσας τό δημόσιον 
ηθικόν κακόν Ισίδωρος Πηλουσιώτης (1* οα 435) προκρίνει τής έπι δείξε ως 
ανωφελούς επιείκειας τήν διά τής δργής αΰστηράν έπιτίμησιν: « Τής έπιει* 

κείας δ θυμός ωραιότερος »ν· 

1. Χρυσοστόμου, Είς Φιλιππισίους 9, Μίςηε, ΡΟ, Ι,ΧΙΙ, 248. 
2. Ευθυμίου Ζιγαδηνοΰ, Ερμηνεία είς τό κατά Ματθαίον, Μΐβηο, 

ΡΟ, ΟΧΧΙΧ, 209 0. 
3. Μ. Βασιλείου, Κατά όργιξομένων, Μΐβπο, ΡΟ, XXXI, 355Β, Χρυσο¬ 

στόμου, δνθ“ άν., Μίβπε, ΡΟ, Ι*ν, 61. 
4. Κλήμβντος *Α λ εξ., 4, 23, Μΐεπο, ΡΟ, VIII, 13600. 
5. Γρηγορίου Νύσσης. Είς ψαλμόν 8, Μίβηβ, ΡΟ, ΧΙ,ΐν, 477 ΒΟ. 
6. Χρυσοστόμου, 2νθ’ άν., Μί£ηβ, ΡΟ, χ,γ, 51, 

7. Ισιδώρου Πηλουσνώτου, Επιστολή 227. Μιεηο, ΡΟ. Ι,ΧΧνίΧΙ, 
1472 Α. 

22-11-1967 
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Περιττόν νά τονισθή Ιδιαιτέρως δτι καθολική είναι ή διδασκαλία 
των αποδιδόντων εΐς τον Ελεγχον μεγιίλην κοινωνικήν σημασίαν πατέρων 
περί τής μετά τής δεούσης διακρίσεως χρήσεως τής όργής, Εξεταζόμενων 
άντικειμενικώς των στοιχείων Εκείνων, άιινα χρήζουν Ελέγχου και παιδαγω¬ 

γίας. Έν άλλοίφ περιπτώσει «ιό φάρμακου δηλητήριου γίνεται»1. *Αντί 
δέ ωφελείας καί οικοδομής πρόξενος βλάβης καί σκανδαλισμοΰ γίνεται. 
Κινούμενη παρά τό δίκαιον, από ίεράς είς πονηρόν καί σατανικήν δργήν 
μεταβάλλεται. «Εκχωρεί γάρ τινας», σημειώνουν αΐ Διαταγαί τών'Αποστό- 

λων, «και διά ζήλον... κατά τίνος αδελφού Ενστήσασθαΐ ψευδή κατηγορίαν* 

σύ οΰν ως Θ οΰ άνθρωπος τά τοιαΰτα μή προχείρως παραδέχου, Γνα μή 
άνέλης τόν άθφον και άποκτείνης τον δίκαιον. Ό γάρ τοιαΰτα παραδέχε* 

σθαι θέλων όργής πατήρ εστιν μάλλον ή ειρήνης. "Οπου δέ δργή, λέγω δέ 
παρά τό δίκαιον κινούμενη διά των ψευδαδέλφων, του σατανά ΰπάρχουσα 
φίλη... » 2. 

Έν τφ σημείφ τούτφ δέον νά παρατηρήσωμεν τά έξης. Τό πρόβλημα 
τής δργής δεν άντεμετωπίσθη δμοιοτρόπως καί Επί τη βάσει των αυτών 
κριτηρίων ΰφ' δλων των πνευματικών πατέρων. Προς τη άνωτέρφ άναπτυχ* 

θείση δργή υπό τήν δψιν του ποιμαντικού τρόπου προστασίας τής ήθικής 
τάξεως, μία μερίς πατέρων, κυρίως τής ερήμου, Εξετάζουν τό θέμα κατά 
Εντελώς διάφορον τρόπον, υπό άλλην οπτικήν γαηίαν. Κατ* αυτούς, δεν 
Εχει τις ούδεν δικαίωμα, όπως ελέγξη καί επιτίμηση τόν έκ τής ευθείας 
δδοΰ παρεκτραπέντα. Μόνον εναντίον ήμών αυτών Εχομεν τήν υποχρέωσιν 
νά στρέφωμεν τήν δργήν ήμών. Εναντίον δήλον δτι τών φαύλων και πονη¬ 

ρών λογισμών καί Εναντίον τών πνευμάτων τής πονηριάς. Ή τοιαύτη μόνον 
δργή είναι «κατά φύσιν». “Αλλαις λέξεσι, ή χρήσις τής δργής τοποθετεί¬ 

ται εν τή σχέσει τοΰ ανθρώπου προς τόν αγώνα αύτοΰ κατά τών πονηρών 
εσωτερικών λογισμών και κατά τών Δαιμόνων. Διδάσκαλοι καί φορείς 
αυτής τής ασκητικής άντιλήψεως είναι εν μέν τφ άνατολικφ μονοχισμφ δ 
Εύάγριος Ποντικός, έν δέ τή Δύσει δ αύτόδι μεταφυτεύσος τάς μοναστικός 
αξίας Ιωάννης Κασσιανός. 

Που δμως δφείλεται ή κατεΰθννσις αυτή τής άσκητικής σκέψεως, είναι 
δύσκολου κατ* αρχήν νά άνιχνευθή. Διότι τό άνθρώπινον πνεύμα ΰπό τήν 
θετικήν Ιπίδρασιν τοΰ χριστιανικού φωτός τής 'Αποκαλύψεως διεφοροποιή- 

θη καί άνειλίχθη. Δέν υπάρχει εΐς τούς ερμηνευτάς τοΰ σημαντικωτάτου 
φαινομένου Εν τή άρχαίς Έκκλησίρ Μοναχισμού ούδεμία άμφιβολία, δτι 
μορφικώς τουλάχιστον ΰπέστη ούτος τήν Ιπίδρασιν τών φιλοσοφικών ρευ- 

1. Χρυσοστόμου, αύτόθι. 
2. Διαταγαι τών Αποστόλων, II, 37, 3 - 6, εχδ. Ργ, ΡτιηΐΕ, Ρ&άει1κ>ηι&6, 

1965, σβλ. 125. 

ΕΠΕΤΗΡ1Ε ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος ΛΕ* 20 



306 Αντωνίου *Ιαχ. Έλβυθεριάδη 

ματων τής έποχής καί ίδίρ του Νεοπλατωνισμού καί Στωϊκισμοΰ. Δόγμα 
των στωικών ήτο, ώς γνωστόν, ή περί απαθείας τον νοΰ θεωρία. Έάν οί 
άσκητικοί ήμών πατέρες πορέλαβον τον δρον τής άπαθείας εκ τής θύραθεν 
φιλοσοφίας, τούτο δεν συνυπονοει 8τι ήκολουθουν οΰτοι τό υπό ταύτης 
διδόμενον περιεχόμειον. Ή ασκητική χριστιανική αταθεια ουδέποτε εθεω* 

ρήθη, ώς Ιν τή στωΐκή φιλοσοφία, μέθοδος ψυχολογική αύτολυτρώσεως. 

Διότι ή άπάθεια είναι κατάστασις υπερφυής τήα ψυχής παρεχομέιη ΰπδ τής 
θείας χάριτος διά των έργων τής άσκήσεως. Ό απαθής εχει έσωτερικήν 
αύτάρκειαν Ιν τή διαρκεΐ ένοράσει του Θεοϋ διά τής νοεράς καρδιακής προ¬ 

σευχής. Ύπό τό πρίσμα τούτο, δυνάμεθα τώρα νά κατανοήσωμεν μερικώς 
τό γεγονός τής άρνητικής θέσεως των εν λόγφ ασκητικών εΐς τό πρόβλημα 
τής οργής- 

Διά τον Εύάγριον δυο μόνον πράγματα είναι άξια τής δργής ήμών, 

Οί δαίμονες καί αί ήδοναί. Οί δαίμονες ώς πειρασμοί έξωτερικοΐ και αί 
ήδοναϊ ώς καταστάσεις φθοράς και δεσμευσεως τής Ιν Χριστφ Ιλευθερίας. 

Γράφει, λοιπόν, ουτος πρός τον *Ανατόλιον περί τής « φΰσεως » του θύμου, 

ήτοι τής άρχεγόνου δημιουργικής θελήσεως του Θεοΰ... «Φυσις θυμού Ιστι 
τό τοΐς δαίμοσι μάχεσθαι και υπέρ ήστινοσοϋν ήδονής άγωνίσασθαι 3*1 2 * *. Τά 
ίδια περίπου επαναλαμβάνει καί ό Ιωάννης Κασσιανός «τότε κατά φΰσιν 
τφ θυμφ κεχρήμεθα, όταν πρός τούς εμπαθείς και φιλήδονους λογισμούς 
κινώμεν»*. 

Έπϊ του πρακτικού πεδίου ή θεωρία αΰτη εχει ώς συνέπειαν τήν πλή¬ 

ρη άπομόνωσιν και άδιαφορίαν διά τά πέριξ ήμών λαμβάνοντα χώραν. Ση¬ 

μαίνει είσέτι « άμεριμνησίαν » διά τά καθ* έκαστα κοινωνικά προβλήματα. 

Τό κέντρον βάρους τής ασκητικής πρακτικής και θεωρίας τοποθετείται είς 
τόν έσω άνθρωπον, εΐς τήν διόρθωσιν και ήθικήν προαγωγήν του ατόμου. 

Είναι δέ έξόχως χαρακτηριστικόν τής τοιαΰτης νοοτροπίας τών ασκητικών 
τό Ιν τοις άτοφθέγμασι τών αγίων Γερόντων άναφερόμενον ανέκδοτον: 

«ΕΙπεν ό αυτός άββας Μακάριος* εάν τινί Ιπιτιμών εΐς δργήν κιιηθείς, 
ίδιον πάθος πληροί* ού γάρ ϊνα άλλους οφοης, σεαυτόν άπολέσεις»8. Εΐς 
έτερος ερημίτης, δ άββας Ήσαΐας είναι άναλυτικώτερος: «Ό θέλων οΰν 
Ιπί τήν δδδν τής άγάπης έλθεΐν άμεριμνήσει άπό παντός άνθρώπου, 

είχε καλοί εΐσίν, είτε κακοί, καί λοιπόν ή έπιθυμία ή εΐς Θεόν μένει 
έν τή καρδίρ αύχοΰ. Ή τοιαύιη έπιθυμία τίκτει αύτφ τήν κατά φύσιν 

1. Εύαγρίου Ποντικού, Περί τών όκτώ πονηρών λογισμών, Μίρτ, 

ΡΟ, XI,. 1225 Β. 

2. Ίωάννου ΚασσιανοΟ, Πρός Κάστορα έπίσκοπον, περί όργής, Φιλο¬ 

καλία τών Ιερών νηπτικών, Άθηναι 1959, τόμ. 1, σβλ. 71. 

8. Αποφθέγματα Πατέρων, Μΐ£ησ, ΡΟ, Ι*Χν, 269 Β. 
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δργήν καί ή οργή άνθίσταται παντί τφ σπειρωμένφ ΰπό τοΰ έχθροΰ »ι. 

5. Όρνή τοδ Θι-οί»*. Συχνάκις §ν τη ά/ίρ Γραφή άπαντςί ή εΐκών τής 
δργιλότητος του Θεού1 2 3. *Ότι βεβαίως τά εϊς χόν Θεάν αποδιδόμενα κατηγο¬ 

ρήματα οργής· Θυμού, παροργισμοΰ, πικρίας κ.λ.π. λέγονται δλως οίκονομι· 
κώς και άνθρωπομορφικώς, περιττόν είναι νά τονισθή. ΑΙ Ιν λόγφ γραφι- 
καΐ έκφράοεις δέν είναι ή παραστάσεις χών έργων τής άπολΰτου δικαιοσύ¬ 

νης του Θεοϋ εν τή σχέσει καί άναφος>$ «ύτοΰ πρός τά λογικά αύτοΰ 
δημιουργήματα. Πρόκειται, ως παρατηρεί δ X. Ι«έοη Βαίοατ, περί μετα¬ 

φοράς τής ανθρώπινη; δργής Ιν τή πραγματικόιητι του μυστηρίου4 *· Ό δέ 
Ρ. ΚβΠ3Γ(3 διευκρινίζει τήν έννοιαν τής έν τφ Θεφ ύπάρξεως δργής καί 
Θυμοΰ. * Διά των τιμωριών δ Θεός αναστέλλει τήν κακίαν των πονηρών καί 
άντεκδικεΐται τήν καθυβριζομένην άρετήν»6. Ό δέ πολύς Ωριγένης εν τή 
κατά Κέλσου πραγματείρ. έμβαθύνει καί άναλΰει μεθοδικώτερον τάς κατά 
πρώτην θέαν σκανδαλιστικάς ταΰτας προτάσεις: « Όργήν μέν οΰν δ ομάζο» 

μεν Θεοΰ’ ού πάθος δ* αύτου αυτήν είναι φαμέν, άλλα τι παραλαμβανόμε- 

νον εϊς τήν διά σκυθρωποτέρων αγωγών παίδευσιν τοις τά τοιάδε ήμαρτη- 

κόσιν. "Οτι γάρ παιδεύει ή καλουμένη δργή του θεοϋ καί δ δνομαζόμενος 
θυμός αύτου, καί τοΰτ* αρέσει τφ λόγφ, δήλον έκ του έν μέν τφ εκτφ 
ψιλμφ εΐρήσθαι* Κύριε, μή τφ θυμφ σου ΙλέγΕη: με, μηδέ τή δργή σου 
παιδεύση; με...»6. Συνεπώς, δργή του Θεοϋ έν τη πραγματική του δρον 
σημασίρ είναι ή σωφρονιστική καί παιδαγωγή έπέμβασις τοΰ θεοϋ έν μέσφ 
τής άνθρωπότητος. Πώς δμως νοείται ή ενεργητική αΰιη του θεοϋ έπέμβα- 

σις, λέγεται υπό του Μαξίμου τοΰ δμολογητοΰ. Ή καρδίπ, ήιις εϊσήλθε εϊς 
τήν κατάστασιν έπάρσεως διά τά ήθικά αυτής κατορθώματα ΰφίσταται τήν 

1. Αυγουστίνου Μονάχο ΰ, Τοΰ οσίου πατρός ημών άββα 'Ησαΐου λόγοι, 
έν "Ιεροσολύμοις 1911, σελ. 131. 

2. Ή σχετική βιβλιογραφία είναι Ικτεταμένη. Κατ' έ*λσγήν |κ μέν τών αρχαίων 
άναφέρομβν τά Ιργα τών: Ώριγένους, Κατά Κέλσου 4, 71-73, Μΐβηβ, ΡΟ, 

XI, 11400-1144 0, Ι,αοΙαηΙϋ, ϋβ ΐτβ ϋθί &ά ΟοηαΙηιη, Μΐβηο, Ρ1«, VII, 

79- 148, εάϊΐίο οηίΐοα : 3. Βταηθί-Ο Ι,αιιΒιη&ηη, Οοτριιβ 9θπρΙοππη 
οοο1β5Ϊ33ΐίοοηιηι ΙαΙίηοηιτη, 27, 1, 66- 132. *Εκΰέτών νεωτέρων: Μ. Ροβίοπζ, 

νοω ΖοΓπβ ΟοΙΙβΒ, ΡοΓβοΙιυηββη ζιιγ Κοίΐβΐοη υπά Ι,ίΙοΓαΙιΐΓ άοβ ΑΙΙοη ηηά 
Νοιιβπ ΤεέίαιηβηΙδ, ΟδΙίΐπββη, 12 ( 1909), Ο Η Μ 3 ο Ο γ 6 κ ο γ, Νβτν Το- 

ΒίβτηβπΙ βΙυάΐοΒ, 0αιηΙ>πά£6 - ΑΥαεΙιιηβΙοη 7 ( 1961 ), 101 -109, Εηηίη Μίοΐιβ, 

ΤΙιε ρτοδίεη οί άίνΐηε απβΟΓ ΐη Απίο&ϊιιβ ηηά Ι«αο1&ηΙίη9, \ΙΤα8ΐιίη£ΐοη, 1943. 

3. *Ιδέ ΙηΙ παραδείγμαη τά βιβλικά Ιδάφιο ι Έξυδ 16, 7, ΆριΦμ. 16, 46, 

Γ' Βασ. 11, 9, Β' Παραλ. 19, 1-2* 26, 16, *Ιώβ 42, 7, Ψαλμός 2, 12, Ραιμ. 1, 
18* 2, 6 6. 

4. ΧανίοΓ-Ι^έοη ϋιιίοιίΓ, « Οοΐέτε »: νοο&βαΙαίΓβ ά« (βέοΐοβίε 
ΜΙιΙιςυε, Ραηβ 1962. σ. 139. 

6. Ρ νίβοιίΓΟίιχ, Οΐεϋοηη&ΐΓβ άο Ια Βΐδίε, Ρ&ΓΪ8 1899, III, 833. 
6. Ώρι γένους, Κατά Κέλσου 4, Μΐβηο, ΡΟ, XI, 1141 ΑΒ, 



308 Αντωνίου Ίακ. Έλευθεριάδη 

παιδαγωγίαν του θεού, Ενα ούτως έλθη εΐς περινόησιν της Ιδίας αμαρτωλό- 

τητος καί ζητή^Π Ιλεον καί μετάνοιαν. 

*Η υπό όργήν θεοϋ διατελοΰσα ψυχή αισθάνεται ενδιαθέτως πόνον 
άκούσιον εκ τής μή πληρότητος τής ηθικής του προσπάθειας, ή ας ουσία- 

στικώς ούδετεροΰται καί καταστρέφεται εκ τής δρώσης οΐήσεως. Ωσαύτως, 
6 υπερήφανος και επηρμένος νονς βασανίζεται υπό άλαλήτων εσωτερικών 
άνησυχιών, τάς δποίας δ καθαρός νους, ή κεκαθαρμένη διά τής άσχήσεως 
καί τής θείας χάριτος καρδία, ούτε αισθάνεται ούτε δοκιμάζει. Αυτή δε ή 
ανικανοποίητος ψυχική κατάστασις, αυτή ή πνευματική άνεπάρκεια καί στει- 

ρότης, είναι τά προεξαγγελτικά μηνύματα του Θεού προς τον τοιοΰτον 
άνθρωπον, Ενα ουτος άρας εκ τής καρδίας αυτού τήν άχλύν τής οΐήσεως, 

ελθη εΐς συστολήν χαί μετάνοιον. Ιδού τί λέγει είς καθηγητής τής ερήμου: 

.« Όργή Θεοΰ εστιν ή των παιδαγωγοΰντων επίπονος αΐσθησις έπίπονος δε 
κάθέστηκεν αΐσθησις ή των ακουσίων πόνων επαγωγή, δι’ ής τόν Ιπ* αρετή 
χαί γνώσει φυσιούμενον νουν δ Θεός άγει πολλάχις πρός συστολήν καί ταπεί- 
νωσιν' αυτόν ειυτοΰ γενέσθαι διδούς έπιγνώμονα καί τής οικείας άσθενείας 
συνίστορα' ή; έπαισθόμενος, το μάταιον οίδημα τής καρδίας άποτίθεται » ι. 

*Η τοιαύτη δέ έπίπονος αΐσθησις είναι τό σαφές αποτέλεσμα τής λεγο- 

μένης « άνακωχής» τής χορηγίας των δωρεών του άνίου Πνεύματος. « Όργή 
Κυρίου Ιστιν ή ανακωχή τής των θείων χαρισμάτων χορηγίας, ή τις συμςρε- 
ρόντως έπί πάντα γίνεται νουν υψηλόν καί μετέωρον καί τοΐς δοθεΐσιν 
καλοις, έπΒ Ιδίοις κατορθώμασιν μεγαλιιυχώμενον » *. 

Αυτή δέ ή διακοπή καί παΰσις τής μεταδόσεως τής θείας χάριτος καί 
ευλογίας εχει Ιδιαίτερον δνομα καί καλείται « εγχατάλειψις» ή « παραχώρη- 

σις»8. Έπακόλουθον άμεσον τής εγκαταλείψεως είναι δ ευθύς αμέσως άρχό- 

μενος πόλεμος των πονηρών λογισμών καί τών δαιμόνων * ήγουν ή του 
διοχληθήναι αυτόν κατά τε θεωρίαν ΰπό δαιμόνων συγχώρησις 
Ή τοιαύτη συγχώρησις γίνεται, κατά τόν Μάξιμον τόν ομολογητήν, 

διά πέντε κυρίως αιτίας. «Διά πέντε αιτίας φασίν παραχωρεισθαι ή μάς ΰπό 
δαιμόνων* καί πρώτην μέν είναι φασιν, Ενα πολεμούμενοι και άντιπολεμοΰν- 

1. Μαξίμου Όμολογητοΰ, Περί θεολογίας, έκ. πέμπτη 9, Φιλοκαλία 
τών Ιερών νηπτικών, "Αθηναι 1958, τόμ. II, σελ. 138. 

2. Μαξίμου Όμολογητοΰ, Περί θεολογίας, έχ. πέμπτη 10, Φιλοκαλία, 

αυτόθι. Παρόμοιόν τι Ιχομεν χαί έν τή περιπτώσει τής « ύβρεως » τών αρχαίων έλλή- 

νων χαί τής «νεμέσεως» τοΟ θείου. 

3. Μαξίμου Όμολογητοΰ, Κεφάλαια περί αγάπης, έχ. τετάρτη, 96* 

Ίδέ Ι α I ί ε π Ιν οτ ο ιι, «Έγχατάλειψις > έν ΠίοϋοηαίΓΟ άο Βρίπΐηαΐΐΐέ «Βοέίίςτιο 
οί ιη^εΐίρτιο, IV, 344-357. 

4. Μαξίμου Όμολογητοΰ, Περί θεολογίας, έχ. πέμπτη, 16, Φιλοκαλία 
τών ιερών νηπτικών, * Αθήνα ι 1958, τόμ. 11, σελ. 129. 
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τες είς διάκρισιν τής άρετής καί τής κακίας έλθωμεν. Δευτέραν δέ ΐνα 
πολέμφ και πόνφ τήν αρετήν κτώμενοι βέβ ηαν αύτήν καί άμετάπτωτον 
Ιξωμεν' τρίτην δέ ΐνα προκόπτοντες εΐς τήν άρετήν μή δψηλοφρονώμεν, 

αλλά μάθωμεν ταπεινοφρονεΐν’ τετάρτην δέ ΐνα πειρασθέντβς τής κακίας 
τέλειον μίσος αυτήν μισήσωμεν* πέμπτην δέ έπί πασιν ΐνα άπαθεΐς γενόμε- 

νοι μή επιλαθώμεθα τής οικείας ασθένειας, μήτε τής του βοηθήσαντος 
δυνάμεως» 1. 

Είναι δέ μακράν καί τής παραμικρός ύπονοίας, δτι ή τοιοΰτου είδους 
έκδήλωσις οργής του Θεοΰ δεν γίνεται Ιξ ελατηρίων άντεκδιχήσεως καί τιμω¬ 

ρίας, άλλα γίνεται διά λόγους κοθαρώς πατρικής στοργής καί μερίμνης. Ό 
σκοπός πρός δν ή θεία οργή κατατείνει είναι ή ταπείνώσις του ΰπερηφάνου 
καί μεγαλαυχώ μενού νοΰ, ή, ως ή γλώσσα τοΰ άγίου Μαξίμου θά ελεγεν: 

«ΐνα γνφ πάσχων άτίμως έπ* άρεταΐς μεγαλαυχώμενος, τις 6 τούτων ύπάρ- 
χει δοτή; »2, 

3)Όργή κατά διάνοιαν. Ούχί πάντοτε ή δργή έκδηλοΰται έναρ- 

γώς πρός τούς έξω. Υπάρχει καί οργή εγκεκλεισμένη εΐς τά βάθη τής διά¬ 

νοιας, δπότε δέν παρατηρούνται βίαι έπιθέσεις, πράξεις τιμωρίας του προσ* 

βαλόντος. Ή δργή συμβαίνει νά είναι εσωτερική, «χρονία »3. Τό κύριον 
αυτής γνώρισμα είναι ή λύπη4 5, ήτις καλλιεργούμενη σιωπηρώς έντός του 
βάθους τής ΰπάρξεως ήαών προκαλει άνάλογα δργίλα συναισθήματα, άτινα, 

εν τούτόις, παραμένουν άνενέργητα καί ανεκδήλωτα έντός τής τρεφούσης 
ταΰτα καρδίας, έντδς του « περιέχοντος αυτήν ΰμένος»6. Πρόκειται δήλον 
δτι περί ένός ψυχολογικού φαινομένου, κατά τό όποιον τό πάθος τής δργής 
σύρεται άλαλήτως καί άθορύβως έντός τής σκέψεως, έντός τής φαντα¬ 

σίας, έντός τής καρδίας, καί ώς ατμός ΰποκαιουμένου λέβητος συντηρείται 
έντός ήμών. 

Βεβαίως, ή στιγμή, καθ* ήν θά έκραγή καί εΐς πράξιν μανίας θά μετου- 

σιωθή είναι αναπόφευκτος. Παρά ταΰτα μέχρι Ικείνης τής στιγμής ή δργή 
είναι περιβεβλημένη τήν σιωπήν καί έν τή σιωπή τούτη προετοιμάζει τόν 
όλεθρον του άντικειμένου της : « ρΐοπιπίφΐβ ιγε ροτ εΐΐεηίίαιη οΐααεα ιπίτα 
ηιβηίβηι νβΐιβηιβηίιαε αεείααΐ εΐ είαιηοιτοεαε Ιααίαε νοεεε ίοπΒαε...»*, 

1. Αΰτόθι, ο£. I. Ηηιι81ι6γγ, 1,65 νετείοπε εγπβςιιε 6ΐ αηηέηΐεηηε θ'Ε- 
ν3£Γ6 16 ΡοηΙΐηαβ, Οπεηίαΐία Οΐιπεϋαηα ΡοΓίοάίοα XXXI (1931), III έξ. 

2. Μαξίμου Ό μολογη τοΰ, Περί θεολογίας, έκ. πέμπτη, 23, Φιλοκαλία, 
Άθήναι 1958, τ. II, σβλ. 131. 

3. Ίωάννου 2 ι ν α ΐ τ ο υ, Κλίμαξ, λόγος 8, Μΐ£ΐΐ6, ΡΟ, Ι,ΧΧΧνίΙΙ, 829 Ο. 
4. Μαξίμου Όμολογητοϋ, Περί δγάπης, Ικ- τρίτη, 89, ΜΪ£η6, ΡΟ, 

ΧΟ, 1041. 
5. Χρυσοστόμου, Εΐς τήν πρός Έφεσίους 15, ΜΪ£Π6, ΡΟ, Ι,ΧΙΙ, 106. 
6. Ογ6£Ογϊϊ Μα£ηί, Μοταίια V, ΧΙ,ν, 79, Μίβηο, ΡΙ,, Ι,ΧΧν, 725Β. 
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*Η μορφή αυτή τής δργής δεν είναι ή λογισμός κακοποιίας του προκα- 

λέσαντος τήν προσβλητικήν επίθεσιν, Εντός δηλ. τής διανοίας διεξάγεται 
πονηρόν διαβούλιον μέ Αντικειμενικόν σκοπόν τήν Ιν εύθέτφ καιρφ Απόδοσιν 
του κακού. Αυτή είναι ή λεγομένη μνησικαχία. Τό ϊδιάζον στοιχεΐον τής 
μνησικακίας είναι τούτο μέν ή ενθόμησις του κακοΰ, τοΰτο δε ή παραμό- 

νευσις Ανταποδόσεως και τιμωρίας του λελυπηκότος1 2 3· Ό Γρηγόριος δ Θεο¬ 

λόγος εϊς τά "Επη αΰτοΰ, Ιν μιφ περιεκτική φράσει, καθορίζει τό περιεχό- 

μενον τής, ώς εϊπομεν, κατά διάνοιαν οργής : «Ό δ* εϊς τό κακόν μνημών, 
λόχων τε, μνησικακία τυγχάνει » 8. Λεπτομερέστερόν πως δ σοφός αρχιεπίσκο¬ 

πος Θεσσαλονίκης Ευστάθιος διαζωγραφεΐ τήν περίπτωσιν τής μνησίκακου 
διανοίας. Μνησικακεΐν, λέγοιτ* αν, τό καταπέψαι μέν αυτίκα τον χόλον, 
μετόπισθεν δε κατακρόπτειν αυτόν κότου δίκην, έως Αν βρασθείη έκζέσας 
προς Αποτέλεσμα... »8. 

Έν αλ?.οις δροις, κατά τό ψυχολογικόν φαινόμενον τής Μνησικακίας 
εχομεν εϊκονικήν τινα καί κατ’ έπίφασιν Ιντύπωσιν δτι δ θυμός κατεπόθη, 

δτι ή προσβολή υπό του κρείσσονος λογισμού κατεστάλη. Έν τή πραγματι- 

κότητι, τό μικρόβιον τής επαράτου δ^γής δρ$ εν τή βουλήσει κατεργαζόμε- 

νον τήν Ανελεήαονα έκδίκησιν καί ζηαίαν. « ΕΙ δέ γε κα'ι άμυνάν έκεΐνος 
μελετφ καί τίσασθαι τυρεΰει καί κακόν ανταποδοΰναι κακοΰ, έκεινό έστιν, 

& οΰ«οι, μνησικακεΐν»4 5. 

Ή ψυχολογική καθόλου θέσις του μνησίκακου δεν διαφέρει οΰσιωδώς 
από έκείνην του Αργίλου, πλήν τής Ιξωτερικής Ιμφανίσεώς των έξαλλων 
δειγμάτων τής υπό τής οργής αναβυαζομένης ψυχής, τά όποια δι* δλίγων εν 
τή φυσιολογίρ του θυμώδους Ανεπτΰξαμεν. Ή δργή κατακαλΰπτει δλόκλη- 

ρον ιόν ψυχικόν χώρον του Ανθρώπου, εϊς βαθμόν ώστε ή μνησίκακος ψυχή 
νά σκέπτηται πάντοτε πονηρώς μέ Αμετακίνητον κατεΰθυνσιν τήν δημιουρ¬ 

γίαν καταστάσεων κακίας. Κατά τήν διδασκαλίαν του Ευαγρίου τοΰ Πον¬ 

τικού, * άνθρακες πυρός έρεΰγονταί σπινθήρας- καί ψυχή μνησικάκου πονη¬ 

ρούς λογισμούς»6 *. Καί Αλλαχού* «Σκόρπιου πληγή δριμΰτατον έχει πόιον" 

κάί ψυχή μνησικάκου χαλεπώτατον. Ιόν »*. 

1. Πρβλ. Εύαγρίου Ποντικού, Κεφάλαια παραινετικά 14, Μΐ^πβ, ΡΟ, 

XI,, 1225 

2. Γρηγορίου Θεολόγου, Έπη ηθικά 34, στίχ, 45, ΜΙβαβ, ΡΟ, 

XXXVII, 949 Α. 

3. Εύαταύίου Θεσσαλονίκης, Πρ&ς τούς ΙγκαλοΟντας αύτφ μνησιχα- 

κίαν 75, Μίκπβ, ΡΟ. ΟΧΧΧνί, 473 Α. 

4. Εύπταθίου Θεσσαλονίκης, ενθ’ Αν., Μϊβηε, ΡΟ, ΟΧΧΧνί, 
434-425, 457 Β. 

5. Εύαγρίου Ποντικού (Νείλου), Πρδς Εύλόγιον μοναχόν, Μίβπε, 

ΡΟ, Ι,ΧΧΙΧ, 1121 Β, 

θ. Εύαγρίου Ποντικού, αύτόθι. 
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Ή ψυχή του μνησικάκου άνθρώπου δμοιάζει, κατά τήν γνώμην τοΰ 
άγιου Νείλου τοΰ άσκητου, πρός κατοικίαν άγριων χαΐ έκδικητικών θηρίων: 

« Άλώπεκες κατοικοΰσι έν μνησικάκφ ψυχή καί θηρία έμφωλεύουσι έν τετα- 

ραγμένη καρδίς»1. Κατά δέ τον Εδστάθιον Θεσσαλονίκης· ή μνησικακία 
είναι τό βέβαιον δείγμα καί ή άπόδειξις δτι ή ψυχή ΰπό τοΰ πάθους καί 
των πονηρών λογισμών διεφθάρη : « Τό γε μνησικακεΐν ψυχής φαυλότητα 
τίθεμαι μαχίμου καί δλοθρευτικής»*. Τά πάθη δρουν Ιλευθέρως έν τη 
τοιαύτη καρδίρ, μέ αποτέλεσμα ή πνευματικότης τοΰ άνθρώπου νά άφανί* 

ζηται και τήν θέσιν οΰιής νά καταλαμβάνουν οί δαιμωνιώδεις λογισμοί καί 
ή άιιαρτία. Ωραιότατη δέ είναι ή εΐκών, τής ΰπό των παθών αίχααλωτι: 
σθείσης καρδίας, τήν δποίαν δ Ιερός Αυγουστίνος έν μι$ αΰτοΰ έπιστολή 
αναφέρει. Τά χρονίζοντα πάθη διαφθείρουν τήν καρδίαν, ώς άκριβώς τό 
Ισχυρόν δξυ τό εν φ εντίθεται δοχεΐον. «διοιιί αοοίιιιη οοτταπιρΐΐ ναδ, 51 

άίιιϋικε 11>ϊ ίιιοήΐ; $ιοιη οοτηιπιρΐΐ οοΓ, δίίη αΚιπηάίβιηΑαηνβηί'.. »*, 

Τό πνεύμα τής εΙρήνης τοΰ Θεοΰ φυγαδεύεται άτι* αυτής. «Φεύγει άνήρ 
σεμνός αίσχρόν καταγώγιου καί δ Θεός, μνησίκακου καρδίαν»4. « Ου κατοι¬ 

κήσει βασιλιάς έν οΐκφ 5Βθυπωμένφ' ουδέ Χριστός έν ψυχή μεμολυσμένη 
ταις άμαρτίαις »5. 

Ή αληθής πνευματικότης ευρίσκει τήν πλήρη αΰτής άποτύπωσιν έν τή 
καθαρρ προσφορά *ή$ προσευχής. Διά τής προσευχής τής καρδίας καί έν τή 
προσευχή έπίτυγχάνεται ή θεωρία τοΰ ζώντος Θεοΰ καί ή έμπειρία των 
θείων βιωμάτων. Αυτό είναι τό πόρισμα τής μακραίωνου άσκητικής καί 
μυστικής παραδάσεως τής Όρθοδοξίας. Τό μόνον έντόνως αρνητικόν στοι- 
χεΐον τής διασπάσεως καί τής δριστικής άπομακρύνσεως τής καρδίας άπό 
αυτής τής μακαρίας βιώσεως τοΰ Θεοΰ είναι, κατά τήν καθολικήν των ασκη¬ 

τικών γνώμην, ή μνησικακία. Ή μνησικακία είναι φραγμός και εμπόδιον 
διά τήν πρός χά πνευματικά πορείαν. Είναι κατάστασις αποπομπής των ΰπό 
τής προσευχής παρεχομένων ευεργεσιών τοΰ Θεοΰ. ΚαθΒ δν τρόπον, λέγει δ 
προμνημονευθείς Νείλος, δ καπνός δ άναδυόμενος έκ των άχυρων ταράσσει 
τους οφθαλμούς, τοιουτρόπως και ή μνησικακία ταράσσει τόν νουν εν τφ 
καιρφ τής προσευχής*. Ό Εΰάγριος θά παρατηρήση: « Μνησίκακος προ¬ 

σευχόμενος, σπείρει κατά πέτρας»*. 

1. Νείλου Μονάχο ΰ, Περί των δκτώ πνευμάτων τής πονηρίας 10, Μίεηο, 

ΡΟ, Ι,ΧΧΙΧ, 1156. 

3. Ευσταθίου Θεσσαλονίκης, Ινθ' άν., Μϊ^ηε, ΡΟ. ΟΧΧΧνί, 446 Α. 

: 8. Αυγουστίνου, Έπ·στολαί, 110, 3, Μί&ηβ, ΡΙν XXXIII, 958. 

4. Νείλου Μοναχοθ,βνθ’ άν., Μ^ηβ, ΡΟ, Ι,ΧΧΙΧ, 1156. 

■; 5. Νβί λρυ, Παραίνεσις πρός μοναχούς, ΜΙ^ηβ, ΡΟ, ΙνΧΧΙΧ, 1237 Α. 
6 Νείλου, αυτόθι. ι 

.1 7ι. Περί πρασβυχής έ* διαφόρων πατέρων 89, 1. Μ ιι γ 1ά 6 πη β. π 8, Α Ιγλ* 

ν6Γ5 Ια Ιταάίΐίοπ ηι&ηαδοπίε <Τ&να£Γ6 Ιο Ροηϊίςμιε, Ι,ομνβίπ 1933, σ. 90. 
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Είναι λίαν τής μεγίστης σπουδαιότητος διά τήν Ιν γένει πνευματι¬ 

κήν ζωήν του χριστιανού δηλωτικόν, τδ υπό τοΰ ’Αντιόχου του Δουκδς 
τεθέν ερώτημα και ή υπό τοΰ μεγάλου δρθοδόξου προμάχου Αθανασίου 
δοθεισα άπάντησις. Ή έρώτησις τοΰ *Αντιόχου ήτο αΰιη : « Ποια άμαρτία 
ποιεί τήν προσευχήν άπαράδεκτον τφ Θ*φ; Και ή άπάνιησις: «Ή μνησι* 

κακία, κατά τον λόγον τοΰ Κυρίου τον λέγοντα δτι, εάν προσφέρης, τό δώρον 
σου έπι τό θυσιαστήριον, κάκει μνησθής δτι ό αδελφός σου εχει τι κατά 
σου, βφες Ικεΐ τό δώρον σου έμπροσθεν τοΰ θυσιαστηρίου και ύπαγε πρώ¬ 

τον διαλλάγηθι τφ άδελφφ σου και τότε Ιλθών πρόσφερε τό δώρον σου 
(Ματθ., 5,23 25)» ώ; της μνησικακίας δήλον δτι ποιουσης άπρόσδεκτον 
τό δώρον τής προσευχή;» *. 

Παρόμοια είναι καί ή παραίνεσις τοΰ Μαξίμου τοΰ Όμολογητοΰ, 

8στις άναφερόμενος εϊς τούς τρόπους άνασχέσεως τοΰ πάθους και θεραπείας, 

συμβουλεύει τά ακόλουθα: «"Εάν ούν μνησίκακης τινι προσευχου υπέρ 
αύτοΰ καί ϊστφς τό πάθος τής κινήσεως, χωρίζων τή* λύπην διά τής προ· 
σευχής 2κ τής μνήμης τοΰ κακοΰ, οΰπερ σοι εποίησεν, άγαπητικός δέ γενό- 

μένος και φιλάνθρωπος παντελώς έκ τής ψυχής τό πάθος εξαφανίζεις»*. 

Και ό Εύάγριος, τέλος, παραγγέλλει τά δμοια:«Προσευχόμενος υπέρ 
Ιχθρών, απελάσεις μνησικακίαν »8. 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΑΚ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΑΗΣ 

1. Μ. Αθανασίου (εριιηα), Διδασκαλία πρός Άντίοχον δυΰκα, 234, 

Μιεηε, ΡΟ, XXVIII, 645. 

2. Μαξίμου Όμολογητοΰ, Περί * Αγάπης εκ. τρίτη 90, ΜΪ£ΐΐ6, ΡΟ* 

ΧΟ, 1044 ϋ. 
3. ,1, Μ ιχ? 1 ά εγπια π ε4 Πβρΐ προσευχής, 40, οί- I. ΗαηεΗεπ’, Ι#β 

ΪΓ&ΐΙβ άε Ι'οΓ&ΐδοη ά*Εν&£Γ6 1β Ροαίίφίε: Κενιιβ ά'Λβΰέΐίφΐβ, 15 (1934), σ. 54. 



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ 
ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΡΙΤΣΑΝΗ 

ΑΠΟΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΥΝ 
ΕΝ Τ£ ΙΕΡ4 ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ 

ΟΙ μουσικοί κώδικες και τα σπαράγματα κωδίκων τής βιβλιοθήκης του 
Παναγιώτου Γριτσάνη1 *, οΐ άποκείμενοι έν τή *Ιερρ Μητροπόλει Ζάκυνθον, 

ανέρχονται είς τεσσαράκοντα και εξ*. Προέρχονται από διαφόρους περιοχάς 
τής Ελλάδος, τής Ζακΰνθου μή συμπεριλαμβανομένης. Ή χρονολόγησίς 
των κυμαίνεται μεταξύ τού Ι7' και ΙΘ' αϊώνος, Ιξαιρέσει ένός μονοφύλλου 
(Παπαδικής) το όποιον είναι προγενέστερον, πιθανώς του ΙΔ' ή ΙΕ* αΙώ· 

νος. Έκ τού συνόλου των κωδίκων οΐ δέκα είναι χρονολογημένοι- Ό παλαιό- 

τερος είναι του έτους 1698 καί ό νεώτερος τού έτους 1818- ΟΙ ϋπ* άριθ. 

(9) 20 καί 30 κώδικες έχουν άπολεσθή. 

ΟΙ τεσσαράκοντα εξ οΰτοι κώδικες θά ήδύναντο να χωρισθούν είς 
δώδεκα κατηγορίας χειρογράφων, ήτοι: Είρμολόγια3 (δκτώ), Στιχηράρια 

1, Ό Παναγιώτης Γεωργίου Γριτσάνης (ή Γριτξάνης ή Γκριτζάνης) Μουσι¬ 

κός, έγεννήθη έν Ζακύνθφ τό έτος 1835 καί άπέθανεν έν "Αλεξανδρείρ κατά τά τέλη 
του παρελθόντος αϊώνος. Εύρίσκομεν γραφήν τοΰ Γριτσάνη είς τούς κώδικας της 
παρούσης Συλλογής τού έτους 1893. Βιβλιογραφικός είδήσεις περί αύτού* πρβλ. 

Παν. Χιώτου, Ιστορικά * Απομνημονεύματα Επτάνησου, έν Ζακύνθφ 1887, τόμ. 

Τ', σα. 377 -378. Έν έφημερ. Ζακύνθου «Ελπίς», ετ. ΑΓ' (1907), άριθ. 1793. 

Δ. Παπαγιαννοπούλου, Κατάλογος των χειρογράφων της Βιβλιοθήκης Π. 

Γριτζάνη, σ. ε'. Σ. Μοντσενίγου, Νεοελληνική Μουσική, "Αθήναι 1968, σσ. 

90 - 93. 

9. Έκ τούτων τά τελευταία θπ’ άριθ. 38 8#, 38 ε', 38 ς', 38 ζ', 38η' καί 38 θ' 

δέν περιγράφονται ύπό τού Δ. Παπαγιαννοπούλου έν τφ καταλόγφ αύτοϋ διότι προ¬ 
φανώς είσήλθον είς τήν βιβλιοθήκην μεταγενβστέρως. 

3. Τά Είρμολόγια τής παρούσης συλλογής πολύ όλίγην σχέσιν έχουν κατά τό 
περιβχόμβνον μέ τά παλαιά γνωστά Είρμολόγια. Αποτελούν μία νέαν τάξιν χειρο-> 
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(όκτώ), Καλοφωνικόν Στιχηράριον 1 (εν) Θ- Λειτουργία (μία), Κράτημά* 

ταρια8 (δυο), Παπαδικαί (δυο), *Ανθολογίαι3 (δεκαεννέα), Μαθήματα* 

γραφών, πού διαμορφώνεται κατά τόν ΙΤ' - ΙΖ' αϊώνα. Περιλαμβάνουν εΙρμούς κανό¬ 

νων κατ’ επιλογήν καί κυρίως των μεγάλων Δεσποτικών και Θεομητορικών έορτών 
καί άλλων Άγιων. Πρός τούτοις περιέχουν καί τινα άλλα τροπάρια ώς « Προσό¬ 

μοιο», «Καθίσματα», «Έξαποστειλάρια », «Αντίφωνα», κλπ. 

1. Τό «Καλοφωνικόν Στιχηράριον * άνήκει βΐς την τάξιν των χειρογράφων 
πού καλούνται «Άκολουθίαι ». ΑΙ «Ακολουθίαι » βλαβον τήν όριστικήν των μορφήν 
κατά τάς άρχάς τού ΙΔ' αΐώνος άπό τόν Μαΐστορα Ίωάννην Κουκουζέλην. ΑΙ 6γκώ- 

δεις αύταί ανθολογίαι είναι άποτέλεσμα μιας πρώτης προσπάθειας γενομέ^ης είς τό 
Βυζάντιον διά νά συμπεριληφθούν είς μίαν συλλογήν ύμνοι τού έσπερινοϋ καί τού 
δρθρου όλοκλήρου του ενιαυτού, καθώς καί των τριών. Λειτουργιών. Περιέχουν ώς 
έπί τό πλεϊστον νέας συνθέσεις χωρίς νά παραλείπουν καί ώρισμένας παλαιοτέρας. 
Τό μβγαλΰτερον μέρος τών Ακολουθιών είναι άφιερωμένον εις τό « καλοφωνικόν » 

μέλος. Τό «καλοφωνικόν» μέλος τείνει περισσότερον πρός ένα έλεύθερον μελφδικόν 
αύτοσχεδιασμόν. Τό μελισματικόν αυτό ύφος χρησιμοποιείται είς όλους σχεδόν τούς 
ύμνους τών «*Ακολουθιών ». Μία κατηγορία συνθέσεων τού « καλοφωνικού » μέλους 
ονομάζεται. «Αναγραμματισμός » ή «Άναποδισμός ». Οί «Αναγραμματισμοί» είναι 
οτιχηρά τά όποια συνεκροτήθησαν άπό την μετάθεσιν λέξεων ή φράσεων τού πρω¬ 

τοτύπου άρχαιστέρων στιχηρών είς μία νέαν σειράν ένφ δέ άρχικώς παρουσιάζοντο 
ώς μία χαρακτηριστική μέθοδος άναπτύξεως τού συλλαβικού πρωτοτύπου, έγιναν ολί¬ 

γον κατ’ ολίγον τό μέσον διά μία έλευθέραν σύνθεσίν, Ανεξάρτητον άπό τά παραδο; 

σιακά πρότυπο. Πρβλ. Κ ε π ε IΗ I, β ν Λ Ηγηιπ ίοτ ΤΗιΐΓ803γ ίη Ηοΐγ λλΓεεΙτ, 

ΤΒε ^ιιγπ&Ι οί ΙΗε Αιηβηοαη Μπδΐοοίοβΐοαΐ δοεΐείγ, νοί. XVI, Νο 2 (1963), 

σ. 165. 

3. Τά « Κρατήματα » κατατάσσονται καί αύιά είςτό «Καλοφωνικόν» είδος. 
Τό κείμενόν των άποτελεΐται άπό ακατανόητους συλλαβάς όπως « τέριρεβ », « νεχενμ^ 

«τοτοτο », κλπ. Τά « Κρατήματα » είναι πολλάκις συγκεντρωμένα είς Ιδίαν (συλλο- 

γήν, φέρονσα τόν τίτλον « Κρατηματάριον ». "Εχουν διατυπωθή ^ πολλαί ύποθέσεις 
παλαιοτέρων καί νεωτέρων διά τήν ερμηνείαν τών άνευ περιεχομένου συλλαβών αύτών 
καί τών «Κρατημάτων» γενικώτερον, καμμία όμως έξ αύτών δέν Ικανοποιεί' Απολύ¬ 

τως. Τά « Κρατήματα» αποτελούν συνήθως τόν έπίλογόν είς ένα «Καλοφωνικόν 
Ειρμόν» ή «στιχηρόν». Ή χρήσις των έπεκτείνεται είς τά Χερουβικά, τά Κοινώ- 

νικά, κλπ. Τά περισσότερα μάλιστα έξ αύτών φέρουν τίτλους όπως «Τρομπεττα», 

«Βιόλα», «Καμπάνα», κλπ. (Πρβλ. κατωτέρω τό ύπ* άριθ. 36 χειρόγραφον). 

3. Ή μουσική' συνέχεια τών «Ακολουθιών» αποτελεί μία νέαν τάξιν, χειρο¬ 

γράφων, γνωστήν μέ τό όνομα «Ανθολογία». Τό ύπ* αυτόν τόν τίχλον/μουσικόν 
βιβλίον ήρχισεν διαμορφούμενον κατά τά τέλη τού ΙΕ* αΐώνος, άνεπτύχθη δέ πλή·, 

ρως κατά τόν Ι^Γ'* ΙΖ' αϊώνα καί έπεκράτησε μέχρι τής έποχής τύύ Χρυσάνθοη 
(ΙΘ’ αΐ.). Αρχίζει συνήθως άπό τόν έσπερινόν μέ τό «Μακάριος άνήρ » ή μέτά 
«Άνοιξαντάρια ». Ακολουθούν τά «Κεκραγάρια» ε(ς όλους τούς ήχους: τό «Φως 
Ιλαρόν » κλπ. Άπό τόν όρθρον έχει κατά κανόνα « Πολυελέους », « ΠαρΟπνοάρια », 

« Εωθινά », « Δοξολογίας » καί άκολουθούν αΐ τρεΐςΛειτουργίαι. Τήν «Ανθολογίαν 
κλείνουν ώς έπί τφ πλεϊστον « Κρατήματα », « Μαθήματα », « ΚαλοφωνικοΙ Είρμοί», 
«Θεοτοκία», κλπ. , 
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ριον1 2 3 (εν), Δοξαστάριον* (εν), Άναστασιματάρια8 (τρία). Ακάθιστος 
(*ϊ^), ^Ακολουθία των Ωρών (μία) καθώς επίσης καί μία συλλόγή μέ 
ρσματα εΐς τουρκικήν γλώσσαν. 

Ή συλλογή αυτή των χειρογράφων είναι σημαντική καί Ιδιαίτερου 
ενδιαφέροντος διά τον μελετητήν τής Ιστορικής πορείας τής μεταβυζαντι¬ 

νή; μουσικής κατά τούς τελευταίους αιώνας. 

Ό Π. Γριτσάνης κατέλιπεν άπαντα τά βιβλία αύτού «τή Άγίφ Μητρο* 

πόλει Ζακύνθου», Ιλπίζων δτι ταΰτα, «...θά έχρησίμευον εΐς τούς περί τήν 
Εκκλησιαστικήν μουσικήν Ινδιατρίβοντας καί δή τούς σπουδάζοντας το 
πάτριον ύφος»4 5. Τήν τελευταίαν αυτήν επιθυμίαν τού Γριτσάνη Ιξετέλεσαν 
οί εκτελεστά! τής διαθήκης του, άποστείλαντες το Ιτος 1907 τά κατάλοιπά 
του . εΐς τόν τότε Μητροπολίτην Ζακύνθου Διονύσιον Πλαίσαν (ΐ 1933), 

καί ετέθησαν αμέσως ύπ* αύτού εΐς τήν διάθεσιν τής εν Ζακύνθφ Σχολής 
Εκκλησιαστικής Μουσικής. Μετ* ολίγα δμω; ίτη,-δτβ ή Σχολή αθτή Ιπαυσε 
λειτουργούσα, τά βιβλία τού Γριτσάνη μετεφέρθησαν εΐς τά. Γραφεία τής 
Ιερά; Μητροπόλεως, δπου και Ιξακολουθοΰν νά εύρίσκωνται. Τό Ιτος 
1929 δ Μητροπολίτης Ζΐκύνθου ώρισε πολυμελή Ιπιτροπήν πρός εξέτασιν 
τή; καταστάσεως των εν λόγφ καταλοίπων, ανέθεσε δε εΐς τον Δ. Παπα- 

γιαννόπουλον τήν διεύθυνσιν των εργασιών τής έπιτροπής ταύτης. Τον 
*Ιανουάριον τού 1931 περατωθείση; εντελώς τής 1ργασίας συνήλθεν ή επι¬ 

τροπή, ή ας καί συνέταξεν πρακτικόν, καθ* δ ή βιβλιοθήκη Γριτσάνη έθεω- 

ρήθη ως πολυτιμοτάτη και μεγίστης άξίας διά τά εν αύτή περιλαμβανόμενα 
χειρόγραφα. Τό έτος 1936 δ Δ. Παπαγιαννόπουλος προέβη εΐς τήν σύντα¬ 

ξιν καταλόγου των χειρογράφων, δστις καί Ιξεδόθη τό έτος 1937 6. 

Εΐς τήν σύνταξιν τού καταλόγου του δ Δ. Π. δεν ήκολούθησε τήν 
χρονολογικήν σειράν, ώ; άρχικώς είχε πράξει, άλλά προέβη εΐς νέαν ταξινό" 

μησιν κατά κατηγορίας λαβών ΰπ’ δψιν τό περιεχόμενον των χειρογράφων. 

1. Ή εις |να τόμον συλλογή συνθέσεων διαφορετικού είδους, όπως είναι τά 
« καλοφωνικά Θεοτοκία », οί < εΙρμοί οΐ καλοφωνικοί », τά « κρατήματα » κλπ., φέρει 
τόν τίτλον « Μαθηματάριον ». 

2. Τό « Δοξαστάριον » άνήκον όργανικώς εΐς τό « Στιχηράριον », άπεσπάσθη ίξ 
αυτού καί άπβτέλεσεν Ιδιαίτερον βιβλίον κατά τόν ΙΗ' αΙώνα. Περιέχει τά < Δοξα¬ 

στικά » τών Δεσποτικών καί Θεομητορικών έορνών και άλλων αγίων. 
3. Τό «*Αναστασιματάριον » άνήκον όργανικ&ς βίς τήν «Ανθολογίαν* άπεσπά- 

σθη έξ αόιής κατά τόν ΙΗ' αΙώνα καί άπβτέλεσεν Ιδιαίτερον βιβλίον. Περιλαμβάνει 
συνήθως « Κεκραγάρια >, « Πασαπνοάρια » καί < Στιχηρά » τής όκτωήχου καθώς και τά 
ένδεκα « Εωθινά ». *Αργότερον προστίθενται τά « Καθίσματα », αΐ * Δοξολογία* »,κλπ, 

4. Α. Παπαγιαννοπούλου, ενθ* άνωτ., σ. ε\ ^ 
5. Αυτόθι, σσ. ε' - η*. 
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"Εντεύθεν δέ καί ή διπλή άρίθμησις έκαστου χειρογράφου του καταλόγου 
του1 2 * * *. Επειδή δμως ή ύπο του Δ. Π. ταξινόμησις τόσον ή πρώτη δσον καί 
ή δεύτερα δέν άνταποκρίνονται αντιστοίχως οΰτε είς τό περιεχόμενο των 
χειρογράφων, οΰιε είς τά χρονολογικά δεδομένα αΰτών, και έπειδή έκρινα- 
μεν δτι μία άναλυτικωτέρα περιγραφή των μουσικών χειρογράφων τής σπου¬ 
δαίας ταύτης συλλογής, ήθελε φανή χρήσιμος είς τούς μελειητάς τής βυζαν¬ 

τινής και μεταβυζαντινής μουσικής, προέβημεν εΐς τήν έξ ΰπαρχής ταξινό- 
μησινκαί περιγραφήν των χειρογράφων, διατηροΰντες ταυτοχρόνως καί τήν 
άρίθμησιν Παπαγιαννοπούλου πρός Αποφυγήν συγχΰσεως8. Κατά τήν περι¬ 
γραφήν δέ ήκολουθήσαμεν τήν έξης σειράν. Διά βραχέων εν αρχή έδώσαμεν 
τά αριθμητικά δεδομένα των κωδίκων. "Ακολούθως έκτενώς τά περιεχόμενα, 

έν τέλει δέ τήν ΰλικήν περιγραφήν του κωδικός καί τά υπάρχοντα βιβλιο¬ 

γραφικά ή άλλα σημειώματα. "Εν κατακλειδι παραθέτομεν καί τούς έξης 
πίνακας: 

α) Τών χειρογράφων καθ" δμοιότητα περιεχομένου) 

β) Τών χρονολογημένων χειρογράφων 
γ) Τής άντιστοιχίας παλαιού καί νέου καταλόγου 
δ) Τών άπαντωμένων έν τοΐς χειρογράφοις Μελογράφων καί 
ε) Τών απαντώ μένω ν έν τοΐς χειρογράφοις δνομάτων, βιβλιογράφων 

καί κτητόρων. 

1. Ό πρώτος αριθμός άναφέρεται είς τήν δευτέραν ταξινόμησιν δ δέ δεύτερος 
καί έντός Αγκυλών βΐς τήν Αρχικήν χρονολογικήν άρίθμησιν. 

2. ΕΙς τον Σββασμιώτατον Μητροπολίτην Ζακύνθου κ. Απόστολον καί είς τούς 
καθηγητής τού αυτόθι Γυμνασίου κυρίους Γεράσιμον Χρυοάφην καί Εύάγγβλον 
Λ γνον οφείλω θερμάς ευχαριστίας διά τήν συνδρομήν, τήν δποίαν μοι παρέσχον κατά 
τήν έκεΐ έργασίαν μου. 



Κακίλογος χβν 
Χειρογράφων τής Βιβλιοθήκης Παναγιώτου Γριτσάνη 817 

1. 
2Τ(33) Χαρτ. 21, 5x30, Τετράδια 80, ΙΗ'- ΙΘ' αΐ. 

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ 

<( Εξηγησις θέσεων.. . κατά τήν παράδωσιν του μακαρίτου Ίωάννου του 
Πρωτοψάλτου (διαγεγραμμένον) καί Δανιήλ Λαμπαδαρίου». 

<ρ. 39 : «Έκ των καλοφωνικών στίχων, ό παρών κυρ Ίωάν. Κουκου¬ 

ζέλη. Εις μερικάς εξηγήσεις δσαι είναι σκοτειναί τίθεμεν επάνω αυτών τύ 
κείμενον». Πρόσχες καί είς τούς ήχους 8που τίθεμεν εις τήν άρχήν των έξη- 

γήσεων καί έκεΐθεν λέγουσι τα κείμενα», «Τύ παρόν ΐσον είναι τύ κείμενον 
τής κάτωθεν έξηγήσεως, λέγεται δε είς 8λους τούς ήχους». 

«Εύλόγει ή Ψυχή μου...», ήχος πλ. Α', Χρυσάφου. 

«Άντανελεΐς τύ πνεύμα.,.»· Κουκουζέλη, Παναρέτου, Κλαδά. 

«Ό έπιβλέπων. .. »· Κοντοπετρή, Χρυσάφου. 

«Μακάριος Άνήρ...»· Χαλιβούρη, Δοκιανού, Άγαλλιανού. 

«Έγώ σήμερον γεγέννηκά σε»’ Αθανασίου, Τζακνοπούλου. 

«Ώς σκεύη κεραμέως.. -», Στυλιανού. 

«Παιδευθ. τφ Κυρίφ έν φόβφ»' Μοσχιανοΰ, Ξηρού, Θεοφυλάκτου, 

Δούκα. 
«Φωνή μου πρύς Κύριον...», Γαβριήλ Ιερομονάχου Ξανθοπούλου. 

«Ίνα τί έφρύαξαν έθνη.. .» (σύντομα), Γενναδίου τού εξ Άγχιάλου, 

Ίωάν. Κουκουζέλη, Δανιήλ, Ξένου Κορώνη, Μανουήλ. 

«Τή 'Υπερμάχφ», Γεωργίου Ραΐδεστινού. 
«Ό άγγελος έβόα.. .», καλλωπισμύς Μπούνη Άλυάτη. 

«Κρατήματα»· Χουρμουζίου 'Ιερέως, Αρσενίου Ίερομονάχου. Παναγιώ¬ 

του Λασκάρεως, Νικηφόρου Ηθικού, Κωνσταντίνου έξ Άγχιάλου, Καρύκη, 

.Μελχισεδέκ, Ραιδεστινού, Κοσμά Ίβηρίτου, Λαμπαδαρίου Θεολόγου, Κων¬ 

σταντίνου τού Μαγουλά, Ίωάννου Μαίστορος τού Κουκουζέλη, Κωνσταντίνου 
έξ Άγχιάλου, Μανουήλ Αγγελικού, Ίωάννου Γλυκύ, καί Ναγαρα. 

Γραφή μέχρι φ. 72 κάπως έπιμελημένη, έν συνεχείφ πολύ άκατάστατος καί πυ¬ 

κνογραμμένη. Μόνον μαύρη μελάνη. Κατάστασις μάλλον κακή. Στάχωσις έκ 
χαρτονίου καί δέρματος καστανόχρου. 

Έν τη κάτω φφ του προτελευταίου φύλλου τού τελευταίου τετραδίου : «καί τόδε 
Πέτρου Δομεστίκου». 

σ. 1 τού πρώτου τετραδίου : «Πολύτιμα χειρόγραφα Πέτρου Δομεστίκου 
β' τού Πελοποννησίου καί ήτα Λαμπαδαρίου καί Δανιήλ Λαμπαδαρίου καί 
ήτα Πρωτοψάλτου. Έξήγησις. έκ τού αρχαιότερου συστήματος, Π. Γριτσά- 

νης 1892». 
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2. 
48(2) Χαρτ. 16x20, φφ. 297, στ. 15-21, άκεφ., ΙΖ' - ΙΗ' αΐ. 

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ 

Αποσπάσματα τροπαρίων. Έν είδος εξηγήσεων της έποχής πιθανόν 

του Πέτρου Πελοποννησίου. 

*Όρθρος («Δούλοι Κύριον», «Πασαπνοάρια», «Δοξολογία»), 

Λειτουργία : («Χερουβικά», «Κοινωνικά»), 

Διάφορα : («Τή 'Υπερμάχω», «Ανάστα ό Θεός», «Θεοτόκε Παρθένε», 

«Τήν Ωραιότητα», «Κρατήματα», «Χαίροις ^Ανασσα», «Μυστικώς εΐ Θεο- 

τόκε», κλπ.). 

Εσπερινός: («Κεκραγάρια» κλπ.), 

Μελογράφοι: Γερμανός, Κλήμης, Χρυσάφης (δέν καθορίζεται ποιος άπό 

τούς δύο), Καρύκης, Μπαλάσιος, Δανιήλ. 

Δέν υπάρχουν τίτλοι ή ύπότιτλοι, παρά μόνον σποραδικως. Έφυλλομετρήθη ύπ’ 

έμου. Γραφή πολύ ακατάστατος. * Αλλου πολύ πυκνή άλλου άραιότέρα, γενικώς χφον 
προχειρογραμμένον. Μελάνη μαύρη έκτός «ορισμένων περιπτώσεων, δπου καί τό κείμενον 
καί ή μουσική είναι δι* έρυθράς μελάνης. Παρασημαντική, ή τελευταία ίσως πρύ 
της του Χρύσανθού. Χάρτης χονδρός κακής ποιότητος. Χάσματα* μετά τά φφ. 

115 καί 131 έλλείπουν άνά δύο φύλλα χωρίς νά έχουν ύπολογισθή είς τήν άρίθμησιν, Στά- 

χ ω σ ι ς έκ φύλλων χάρτου κεκαλυμμένων διά δέρματος. Κατάστασις κακή. 

3. 
11(3) Χαρτ. 17x23, φφ. 250, άκεφ., ΙΗ' - ΙΘ' αί., 

Συλλογή ασμάτων είς Τουρκικήν γλώσσαν διά Ελληνικών χαρακτήρων. 

«Πεστρέφι» του κύρ Ζαχαρία, «Ειρμός» του κύρ Ζαχαρία, «Ουρανός 

πολύφωτος», «Μακάμ πουζρούμ» κλπ. 

Ή φυλλαρίθμησις έγένετο ύπ’ έμου. Γραφή άτημέλητος. Ποφασημαντική μεταγενε- 

στέρα της του Πέτρου Λαμπαδαρίου. Έρυθρογραφία δι’ ύποτίτλους καί άρχικά. Σ τ ά χ ω- 

σ ι ς διά δέρματος χρώματος φαιού. 

4. 

47(4) Χαρτ. 14x20, σσ. 184, στ. 15, άκέφ., Ι<Γ'-ΙΖ' αί. 

Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

σ. 29 : «Το... καί ... ος χοροί οί τών νοερών δυνάμεων έν τρισαγίοις 

άσμασι άκαταπαύστιρ φωνή άγαλλιάσεως έν ύψίστοις χείλεσι βοώσι καί 

λέγουσι». 
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σ. 29 : «Δύναμις. "Άγιος δ Θεός», 

σ. 29 : «Ό Μονογενής Τίδς καί Λόγος του Θεού», 

σ. 30 : "Έτερον «δ Μονογενής» του αύτου κύρ Αντωνίου, 
σ. 31 : «Άλληλουάριον, ώς ψάλλεται παρά κύρ Αντωνίου». Έπισκο- 

ποπούλου. 

σ. 32 : Έτερα «άλληλουάρια», τού αύτου. 

σ. 33 : "Έτερον «άλληλουάριον» τού Άγαλλιανοΰ καθώς ψάλλεται 
παρά τού αυτού Κύρ Αντωνίου. 

σ. 34 : Έτερον «άλληλουάριον» τού Μαγουλά, γράφεται δέ καθώς ψάλ¬ 

λεται παρά τού αυτού κύρ Αντωνίου. 

σ. 35 : "Έτερα «άλληλουάρια» τού αύτου κύρ Αντωνίου, 

σ. 36 : "Έτερα τού αυτού κύρ Αντωνίου Έπισκοποπούλου. 

σ. 41 : "Έτερον, καλλωπισμός τού Γαζή ώς παρά Αντωνίου, 

σ. 42 : "Έτερα Αντωνίου Έπισκοποπούλου. 

σ. 44 : Έτερον τού Μαγουλά, γράφεται δέ καθώς ψάλλεται παρά τού 
αύτου κύρ Αντωνίου. 

σ. 45 : "Έτερον «’Αλληλουάριον» του Λασκάρεως καθώς ψάλλεται παρά 

Αντωνίου. 

σ. 46 : Έτερα κύρ Αντωνίου. 

σ. 48 : "Έτερον του Άγαλλιανοΰ ώς παρά Αντωνίου. 

ΧΕΡΟΤΒΙΚΑ 

σ. 49 : Χερουβικόν Μανουήλ τού Χρυσάφου, γράφεται ώς ψάλλεται 

παρά Αντωνίου Έπισκοποπούλου Πρωτοψάλτου Κυδωνίας. 

σ. 52 : Χερουβικόν Κύρ Άγάθωνος, γέγραπται συνοπτικώτερον οδτω 

παρά Αντωνίου. 

σ. 56: Έτερον Αντωνίου Έπισκοποπούλου. 

σ. 58 : "Έτερον τού αύτοΰ Συνοπτικόν, 

σ. 61 : "Έτερον τού αύτοΰ. 

σ. 63 : "Έτερον, σύνθεσις τόδε Έπισκοποπούλου (1588). 

σ. 66 : Έτερον τοΰ αύτοΰ, άπλουστάτη σύνθεσις. 

σ. 68 : "Έτερον ώς εν συντόμω δήλον έξ Άγάθωνος. 

σ. 71 : "Έτερον τοΰ αύτοΰ νέον, συνοπτικόν, έντεχνον και ώραΐον 
πάνυ. 

σ. 73 : "Έτερον τού αύτοΰ Πρωτοψάλτου Κυδωνίας (1590). 

σ. 76 : Έτερον, σύνθεσις τοΰ αύτοΰ κύρ Αντωνίου, 

σ. 78 : "Έτερον συνοπτικόν, ήγουν άπάνθισμα έκ του κύρ Άγάθωνος 
παρά Αντωνίου Έπισκοποπούλου. 

σ. 80 : "Έτερον τοΰ αύτοΰ κύρ Αντωνίου. 
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σ. 82 : "Ετερον Χερουβικόν, νέον ποίημα καί σύνθεσις παρά Αντωνίου 
Έπισκοποπούλου Πρωτοψάλτου. 

σ. 87 : Έτερον Χερουβικόν συνοπτικόν, διά τούς Αύθέντας ομοίως 

λίαν καί διά τούς ραθύμους, άπό του Άγάθωνος μικρόν απάνθισμα Αν¬ 

τωνίου. 

σ. 89 : "Ετερον Άγάθωνος, ώς ψάλλεται παρ’ Αντωνίου, 

σ. 91 : Έτερον του αύτοΰ Αντωνίου. 

σ. 93, 94 : "Ετερον του Άγαλλιανοΰ, ώς ψάλλεται παρ’ Αντωνίου, 

σ. 97 : "Ετερον του αύτοΰ. 

σ. 99 : Έτερον άπό του Άγαλλιανοΰ, άπάνθισμα Αντωνίου. 

σ. 101 : Έτερον συνοπτικόν παρά του αύτοΰ Αντωνίου. 

σ. 104 : "Ετερον του αύτοΰ Πρωτοψάλτου Κυδωνιάς. 

σ. 107 : "Ετερον του αύτοΰ. 

σ. 109 : "Ετερον τοΰ αύτοΰ ήχος πλ. Δ'. 

σ. 111 : Τό αύτό συνοπτικώτερον, αργόν καί μετά μέλους. 

σ. 113 : Έτερον τοΰ αύτοΰ, ήχος Γ'. 

σ. 115 : "Ετερον τοΰ αύτοΰ. 

σ. 117 : Έτερον τοΰ αύτοΰ. 

σ. 119 : Χερουβικόν τοΰ Χρυσάφου, ώς παρά Αντωνίου. 

σ. 121-122: Έτερον. Αντωνίου Πρωτοψάλτου. 

σ. 124 : "Ετερον τοΰ αύτοΰ ήχος Δ7. 

σ. 126 : "Ετερον τοΰ αύτοΰ. 

σ. 129 : "Ετερον ώραΐον πάνυ τοΰ αύτοΰ. 

σ. 132 : "Ετερον νέον παρά Αντωνίου Έπισκοποπούλου. 

σ. 134 : "Ετερον τοΰ αύτοΰ. 

σ. 136 : "Ετερον τοΰ αύτοΰ. 

σ. 138 : "Ετερον τοΰ αύτοΰ ήχος βαρύς. 

σ. 140 : "Ετερον τοΰ αύτοΰ. 

σ. 143 : "Ετερον τό Παλατιανόν, ποίημα τοΰ Άγ. Ίωάννου τοΰ Δαμα¬ 

σκηνού, καθώς παρά τοΰ αύτοΰ Αντωνίου. 

σ. 150 : Τό Σύμβολον της Πίστεως ήμών των Όρθοδόξων, έμελίσθη 

δέ παρά τοΰ αύτοΰ Αντωνίου. 

σ. 153 : «Εις μίαν Αγίαν, καθολικήν. ..» πλεονάκις. 

σ. 156 : «Καί είς τό Πνεύμα τό Άγιον. ..» ώσαύτως. 

σ. 158 : «"Αξιόν καί δίκαιόν έστι προσκυνεΐν σέ τήν άσυγχύτως ήνω- 

μένην καί προσωπικώς διαιρουμένην Τριάδα, είς Πατέρα καί ΐίόν καί Πνεύμα 

τό Άγιον». Όκτάηχον, συνοπτικώς γεγραμμένον παρ’ Αντωνίου Έπισκοπο¬ 

πούλου Πρωτοψάλτου Κυδωνιάς, γράμματα καί μέλος. 

σ. 164 : «"Αξιόν καί δίκαιόν έστι προσκυνεΐν Πατέρα, ΐίόν καί Άγιον 

Πνεύμα, Τριάδα όμοούσιον καί άχώριστον». 

7 -12 -1967 
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σ. 167 : «Μεγαλύνει ή ψυχή μου τον Κύριον καί ήγαλλίασε τδ Πνεύμά 

μου έπί τω Θεω τφ Σωτηρι μου». Πρωτοψάλτου Κυδωνιάς. 

σ. 168 : "Ετερον του αυτού. 

σ. 170 : «Μεγαλύνει» : γράφεται ουτω εις ήχον πλ. Δ' παρά * Αντωνίου 

Έπισκοποπούλου Πρωτοψάλτου, συνοπτικώτερον πολυειδώς καί πολυτρόπως. 

σ. 171 : "Ετερον, έτερον, έτερον τού αύτοΰ. 

σ. 173 : «Χαΐρε Βάτε άκατάφλεκτος, χαΐρε Στάμνε πάγχρυσος, χαΐρε τδ 

άνθος της Πίστεως, Χαΐρε Δέσποινα». 

σ. 174 : «Αναγραμματισμός εις τδ "Αξιόν έστί». «Τήν όντως Θεοτό¬ 

κον, ως αληθώς άξιόν έστι μακαρίζειν σε τήν όντως Θεοτόκον... κλπ.». 

σ. 176 : «"Εστι τδ παρδν άπδ τδ Ψαλμοΐς καί ΰμνοις τού Χρυσάφου 

ώσπερ ψάλλεται καί.γράφεται καί παρ’ Αντωνίου Έπισκοποπούλου». «Ευχα¬ 

ριστώ καί προσκυνώ». .. Γράμματα καί μέλος Αντωνίου Έπισκοποπούλου 

Πρωτοψάλτου Κυδωνιάς. 

σ. 178: «Σέ μεγαλύνω Δέσποινα...» «Δοχεΐον της Θεότητος». 

σ. 180 : "Ετερον ποίημα τού αύτοΰ «Θαύμα άκαταγόητον καί άποκε- 

κρυμμένον...». 

σ. 183 : «Καλοφωνικδν Μάθημα» εκ τού Δοξαστικού της * Αγίας "Αννης 
Ιουλίου κε'* «Οί εξ άκάρπων λαγάνων, ράβδον άγίαν την Θεοτόκον βλαστή- 

σαντες, έφ’ ής ή σωτηρία τω κόσμω άνέτειλε Χριστός ό Θεός. Τδ ζεύγος τδ 

άγιον, ή ξυνωρίς ή αγία, Ιωακείμ καί "Αννα. ..)) τού αύτοΰ κύρ Αντωνίου 

Πρωτοψάλτου. 

Έξέπεσαν τά πρώτα φύλλα. *Η σ ε λ ι δ ο π ο ί η σ ι ς καθ’ ύπόθεσιν ήρχισεν 
άπδ τήν σελίδα 29 (Π. Γριτσάνης). Γ ρ α φ ή ; μεγάλα σημαδόφωνα, όμοιάζουσα μέ Ανά¬ 

λογα χφα τού ΙΕ' - ΙΤ' αΐ., τδ κείμενον μέ μικροσχοπικά γράμματα. Έρυθρόγραφα πεποι- 

κίλμένα άρχικά, μαρτυρίαι των ήχων, μέρος των μεγάλων υποστάσεων, τίτλοι. Χάρτης 
χονδρός, Κατάστασις κακή : έφθαρμένον έξ υγρασίας καί έντόμων. Σ τ ά χ ώ σ ι ς 
μεταγενεστέρα, 2 παράφυλλα έίς τήν άρχήν καί πολλά εις τδ τέλος. 

Έν σ. 63 καί 73, ύπάρχουν χρονολογικαί σημειώσεις «Αντωνίου ,αφπη' 

(1588) Ί(ανουαρίου ,ακ') $<ρΥ (1890) Απριλίου κζ'». Εις δε τδ πρώτον 
παράφυλλον ή εξής σημείωσις: «Τδ παρδν βιβλίον, ζητηθέν παρ’ εμού, εύρέθη έν 
τω έν Κρήτη Σιναϊτικω μετοχίω τού 'Αγίου Ματθαίου ελλιπές κατά τε τήν 
άρχήν καί τδ τέλος, άδετον καί έν έλεεινή καταστάσει. "Οθεν καθάρας, έπι- 

διορθώσας καί βιβλιοδέσας αύτδ διέσωσα κατά τδ ένόν. "Εγραψε μουσικός 

Παναγιώτης Γριτσάνης Ζακύνθιος. Έν 5 Αλεξάνδρειά 1893». 

Έκ τού Σιναϊτικοΰ Μετοχίου τού 'Αγίου Ματθαίου της Κρήτης (1893). 

» 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος ΛΕ' 21 



322 Μιχαήλ Γ. 'Αδσμη 

5. 
14(5) Χαρτ., 15x20, φφ. 282, στ. 15, ΙΗ' - ΙΘ' αΐ., 

ΣΤΙΧΗΡΑΡΙΟΝ 

«Αρχή σύν Θεφ Άγίφ Στιχηράριον καλόφωνον, περιέχον άπαντα τά 

στιχϊ)ρά ιδιόμελα, του όλου ένιαυτοΰ κατά τήν τάξιν, άτινα έκαλλωπίσθησαν 

παρά κύρ Χρυσάφου του νέου καί πρωτοψάλτου τής του Χρίστου Μεγάλης 

Εκκλησίας». Είς έκάστην ήμερομηνίαν άναφέρει πλήθος Αγίων μετά των 
στιχηρών αύτών. 

Σεπτ. 1 : «Εις τήν πρώτην αρχήν τής ίνδίκτου ήτοι του νέου έτους 

και μνήμη του δσίου πατρδς ήμών Συμεών του στυλίτου καί σύναξις τής ύπε- 

ραγίας Θ(εοτό)κου των μιασηνών καί του αγίου μάρτυρος Άειθαλα, καί των 

αγίων τεσσαράκοντα μαρτύρων γυναικών καί Άμμουν διακόνου καί διδασκά¬ 

λου αύτών καί μνήμη των αγίων μαρτύρων Καλλίστης, Ένόδου καί Έρμο- 

γένους των αύταδέλφων, καί μνήμη Ιησού του Ναυή καί ή άνάμνησίς του μεγά¬ 

λου εμπρησμού». 

φ. 7β Σεπτ. 4 : Βαβύλα ιερομάρτυρας. 

φ. 15β Σεπτ. 13 : Μνήμη των Εγκαινίων καί προεόρτια του Σταυρού. 

φ. 33 Σεπτ. 22 : Φωκά του ιερομάρτυρας. 

φ. 41 Σεπτ. 27 : Τού Αγίου μάρτυρος Καλλιστράτου. 

φ. 41 Σεπτ. 28 : Χαρίτωνος τού μεγαλομάρτυρος. 

φ. 42 Σεπτ. 30 : Γρηγορίου τής μεγάλης Αρμενίας. 

φ. 50 Όκτ. 10 : Άλαμπίου καί Άλαμπίας. 

φ. 62 Όκτ. 26 : Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου, «Ευφραίνου έν Κυρίω». 

φ. 69 Νοεμβρ. 2 : Άκινδύνου, Πηγασίου, Άφθονίου, Έλπιδοφόρου, καί 

Ανεμπόδιστου. 

φ. 99 Μήν Δεκέμβριος. 

φ. 104 Δεκ. 6 : Τού Άγ. Νικολάου «έν τφ μικρώ Έσπερίνω». 

φ. 109 Δεκ. 9 : *Η σύλληψις τής Αγίας Άννης καί ή μνήμη των 

9 Εγκαινίων. 

φ. 126 Δεκ. 24 : Αρχή των Ωρών της Χριστού γεννήσεως. 

φ. 130 Δεκ. 25 : Ή κατά σάρκα γέννησις. . . 

φ. 144 Μήν Ιανουάριος. 

φ. 151 Ίαν 6 : ΤΩραι Θεοφανείων. 

φ. 161 : Είς τδν Αγιασμόν. 

φ. 186 : Μήν Φεβρουάριος. 

φ. 197 : Μήν Μάρτιος. 

φ. 206 : Μήν Απρίλιος. 
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φ. 212 : Μήν Μάιος, 

φ. 219 : Μήν Ιούνιος. 

φ. 236 : Εις την διάδοσιν του άγιου Ελαίου, 

φ. 237 : Μήν Ιούλιος, 

φ. 262 : Μήν Αύγουστος. 

φ. 277 : Αόγ. 29. Ή άποτομή της τίμιας κεφαλής του Προδρόμου, 

φ. 282 β : «τέλος των δώδεκα μηνών. 

Γραφή έπιμελημένη. ΈρυΘρόγραφα: πεποικιλμένα άρχικά, ύπότιτλοι, μαρτυρίας 
ήχων, καί μέρος των μεγάλων ύποστάσεων. Παρασημαντική προγενεστέρα τής 
τού Πέτρου τού Πελοποννησίου. Χάρτης λεπτός έκτδς των παραφύλλων πού είναι 
χονδρός. Κατάστασις πολύ καλή. Στάχωσις έκ χαρτονίου καί δέρματος καστανόχρου. 

Λιτά ταινιοειδή κοσμήματα ώς ύπότιτλοι είς τήν άρχήν έκάστου μηνός, έξ όφίοειδών 
γραμμών. 

σ. β' : Διάφοροι μονοκονδυλιαΐ (δυσανάγνωστοι), 

σ. γ' : Μουσική προχείρως γεγραμμένη (μεταγενεστέρα). 

σ', ε' : «Τδ παρόν βιβλίον υπάρχει κυρ Νικολάου μαθητου του Γεωργίου 
Κρητός». 

σ. θ' : «δυστυχία θλίψις πάθη σχεδόν δλα τά δεινά έμψυχώθηκαν σέ μένα 
άπαντα παντοτεινά». 

σ. ις' : «Στιχηράριον Μανουήλ Χρυσάφη, άχρονολόγητον, 1750» (γρα¬ 

φικός χαρακτήρ δμοιος μέ του Π. Γριτσάνη). 

Είς τά παράφυλλα του τέλους. 

σ. κ' : άσκήσεις πολλαπλασιασμού, επίσης σημειώσεις δυσανάγνωστοι, 

ζωγραφισμένον δι* έρυθράς μελάνης έξαπτέρυγον. 

φ. κβ' : Ή έξης σημείωσις «Αμβρόσιος έκ της Πατρίδος "Αρτης» 

τό αύτό καί διά μονοκονδυλιάς. 

6. 

15(6) Χαρτ. 16x21, φφ. 228, ΙΖ'- ΙΗ' αί. 

ΣΤΙΧΗΡΑΡΙΟΝ 

φ. 1 Τριφδιον. φ. 106 Μεγάλη Έβδομάς (συμπεριλαμβάνει τούς Κα¬ 

νόνας καί τά Τροπάρια αυτών) φ. 170 Πεντηκοστάριον. 

Γραφή έπιμελημένη. ΈρυΘρόγραφα: υπότιτλοι, άρχικά, μαρτυρίαι, μέρος μεγάλων 
μεγάλων ύποστάσεων. Χάρτης λεπτύς καί άπύ φ. 160 λεπτότερος, τύ δέ μελάνι άσθε- 

νέστερον. Κατάστασις κοιλή. Στάχωσις διά χάρτινων πινακίδων καί δέρματος 
καστανόχρου φέροντος έξωτερικώς άποτυπώσεις διαφόρων κοσμημάτων. 

Είς τά παράφυλλα της άρχής υπάρχουν αί έξης σημειώσεις : 

φ. β' : «Ή παρούσα γραφή είναι κατά τήν γνώμην τού πρωτοψάλτου 
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κ. Γεωργ. Βιολάκη, ή πρδ της έξηγήσεως του Πέτρου ήτοι του 17ου αΐώνος». 

φ, 1 : «Νομίζω δτι είναι του Χρυσάφου του νέου Πρωτοψάλτου τής 

του Χρίστου Μεγάλης Εκκλησίας (τώ 1600). Π. Γριτσάνης μουσικού 1892». 

Με τον αύτόν γραφικόν χαρακτήρα «Είναι βέβαιον δτι είναι του Χρυσάφου». 

«Κτήμα Παναγιώτου Γριτσάνη μουσικού Ζακυνθίου». 

Δέν άναφέρονται ονόματα μελογράφων. 

7. 
12(7) Χαρτ. 18x27, φφ. 872, στ. ΙΤ' - ΙΖ' αί. 

ΚΑΛΟΦΩΝΙΚΟΝ ΣΤΙΧΗΡΑΡΙΟΝ 

«Αρχή σύν Θεω άγίφ των στιχηρών των καλοφωνικών του δλου ένιαυτοΰ 

μετά καί των αναγραμματισμών ποιηθέντα μέν παρά διαφόρων ποιητών καί 

παρά του Κουκουζέλη καί του Κορώνη. Ποιηθέν παρά του μαΐστορος του Χρυ¬ 

σάφου κυρίου Μανουήλ». (Μηναΐον, Τριώδιον, Πεντηκοστάριον). 

Μελογράφοι : 

Ιωάννης Κουκουζέλης. 

Βαρθολομαίος. 

Ιωάννης Γλυκύς. 

Μανουήλ Χρυσάφης. 

Ιωάννης Κλαδάς. 

Ξένος Κορώνης Πρωτοψάλτης. 

Νικηφόρος Ηθικός. 

Κωνσταντίνος Μαΐστωρ Μαγουλάς. 

Κωνσταντίνος Δομέστικος Μαγουλάς. 

Ευνούχος ό Φιλανθρωπηνός : «Νυν προφητική πρόρρησις» ποίημα του 

Εόνούχου ώς Πρωτοψάλτου τών Φιλανθρωπηνών. 

Καμπάνης. 

Κάλλιστος Ιωάννης, Μαΐστωρ Κάλλιστος. 

Θεόδωρος Μανουγρας. 

Λέων ό ’Αλμυριώτης. 

Κουκουμάς. 

Ραιδεστινός, 

Μανουήλ ό Θηβαίος. 
Καρβουναριώτης. 

Άναπαπαρδάς (ή Άναπαρδάς). 

Γρηγόριος Δομέστικος. 

Γερμανός (μοναχός). 
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Ιωάννης 6 Καλυβίτης. 

βουναριώτης. 

Άνδρέας ό Σιγηρος. 

Θεόδωρος (ή Θεόδουλος) Μοναχός. 

Άμυρούτης, 

Μιχαήλ ίερεύς της Πατζάδας. 

Γεράσιμος Ιερομόναχος Χαλκεόπουλος. 

Ίωάσαφ. 

Γρηγόριος Μοναχός. 

Γεώργιος Κοντοπετρής. 

Θεόδωρος Σγουρόπουλος. 

Γεώργιος Σγουρόπουλος. 

Γαβριήλ Ιερομόναχος ΞανΘόπουλος. 

Καρβουνιώτης : «Σήμερον ή Ελισάβετ τίκτει και χαίρει» έποιήθη υπό 

του Καρβουνιώτου έκαλλωπίσθη υπό Χρυσάφου. 

Δημήτριος ίερεύς ό Συναδινός. 

Μάρκος Μητροπολίτης Κορίνθου. 

Γραφή πολύ έπιμελημένη. Έροθρόγραφα: υπότιτλοι, μαρτυρίαν, μέρος μεγάλων 
υποστάσεων. "Εκαστον στιχηρόν άρχεται 8ι* έρυθροΰ μεγάλου ψηφίου μετά σχηματοποιη¬ 

μένων διακοσμήσεων. Κατάστασις άρίστη. Στάχωσίς νεωτάτη, γενομένη ύπύ 
ΓΓ. Γριτσάνη. διά δέρματος φαιού, φ. 1 είς την κορυφήν φέρει διακοσμητικόν έπίμηκες πλαί- 

σιον (13,5x5) χρυσουν καί μέ έρυθρά πλαίσια καί τρεις δυσδιάκριτους παραστάσειςέντύς 
κύκλων είς τά άκρα δέ του πλαισίου άνθέμια καί φυτικάς διακοσμήσεις. Αί τέσσαρες πρώται 
γραμμαί έχουν συνταχθή διά μεγαλογραμμάτου γραφής, δι* έρυθράς μελάνης. 

Είς τήν έσωτερικήν σελίδα του πρώτου φύλλου παλαιά σημείωσις καθαρό- 

γραφεΐσα υπό του Π. Γριτσάνη (;) «Αυτό τό βιβλίο υπάρχει του μουσικολο- 

γιωτάτου Πρωτοψάλτου Δανιήλ». Ό Δανιήλ οδτος (κατά τον Π. Γριτσάνην) 

άπέθανε τω 1789, 29 Δεκεμβρίου διεδέχθη δ’ αύτόν ό Ιάκωβος. Βλέπε καί 

την εν τη σ. α' ύποσημείωσιν 6τι τό βιβλίον τούτο ήτο αυτού δντος λαμπαδα- 

ρίου Δανιήλ (εΐτα πρωτοψάλτου). Έκ των τού Παναγιώτου Γριτσάνη μουσικού 

Ζακυνθίου». 

«Αί σημειώσεις αδται άνήκουσιν έν τη επομένη σελίδι. Τά άντίκρυς 

έρυθρά γράμματα ούτως έχουν: Αρχή σύν Θεω άγίφ των στιχηρών των καλο- 

φωνικών τού όλου ενιαυτού μετά καί των άναγραμματισμών ποιηθέντα μεν παρά 

διαφόρων ποιητών καί παρά τού Κουκουζέλη καί τού Κορώνη. Ποιηθέν παρά 

τού μαΐστορος τού Χρυσάφου κυρίου Μανουήλ. Αρχή της Ενδίκτου ήτοι τού 

νέου έτους καί μνήμη τού όσιου πατρός ήμών Συμεών τού στυλίτου, στιχηρόν 
τού Κουκουζέλη ήχος α'.» «τόσον έδυνήθημεν όράν. εί δέ τις άλλος τά έλλεί- 

ποντα άποπληρώσει έπαινετός καί μακαριστός. Πρωτοψάλτης Κωνσταντίνος 
της Μ. Εκκλησίας 1821». «Γραφή πρό της άλώσεως είναι δηλ. τό βιβλίον». 
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Είς τά παράφυλλα του τέλους υπάρχει πίναξ περιεχομένων καταρτι- 

σθείς υπό Π. Γριτσάνη. 

8. 
3(8) Χαρτ. 10,5x17, σσ. 417, άκεφ. £γ. 1698. 

ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΝ 

Μεγαλυνάρια, Πολυχρονισμοί, Ειρμοί καλλωπισμένοι, Καταβασίαι του 

δλου ένιαυτοΰ, Τριωδίου, Πεντηκοσταρίου, Προσόμοια, καθίσματα, Αντί¬ 

φωνα, Έξαποστειλάρια, Τραγωδία καί μουραμπάδες. 

σ. 1. «Βιβλίον πρόχειρον. Τό παρόν ψάλλεται εις τό καθολικόν βταν 

λέγουσι πολλοί καί εις τό ΰψωμα τήςΤραπέζης βταν είσί πολλοί πρεσβύτεροι, 

«Αξιόν έστιν ώς αληθώς...» 

σσ. 1 - 17 : Μεγαλυνάρια του ένιαυτοΰ (σύντομα), 

σ. 24 : Πολυχρονισμός Άρχιερέως ήχος Δ7 μετά «τερετισμών». 

σ. 29 : Πολυχρονισμός εις ηγουμένους Κοσμά Ίερομονάχου Ίβηρίτου 
του Μακεδόνος. 

σ. 35 : "Ετεροι «ειρμοί» καλλωπισμένοι, ήδύτατοι, ψαλλόμενοι δέ έν άθυ- 

μίαις. Φασίν τινες Μπαλασίου. 

σ. 46 : Ενταύθα άρχου πλ. Α\ «Ήσαΐα χόρευε», 

σ. 54 : Αρχή του Β' ήχου (καλοφωνικά). 

σ. 61 : Αρχή του Γ' ήχου, 

σ. 66 : «Χέρσον άβυσσοτόκον». 

σ. 67 : «Αί γενεαί πασαι ΰμνον τη ταφή σου. ..». 

σ. 67 : Αρχή του βαρέος ήχου «Μή της φθοράς. . .». 

σ. 71 : Αρχή του Δ' ήχου «Ρόδον τό άμάραντον...». 

σ. 77 : Αρχή του πλ. Δ' ήχου «Μουσικών όργάνων συμφωνούντων. . .». 

σ. 101 : «Κράτημα» Αρσενίου του Μικρού δίς διαπασών, 

σ. 107 : Πολυχρόνιον εις ήγούμενον, Αθανασίου Τουρνόβου ήγουμένου 

Ίβηρίτου. 

σ. 113 : Καταβασίαι του δλου ένιαυτοΰ άρχόμεναι άπό της έορτης τών 

Χριστουγέννων «Χριστός γεννάται.. .» (σύντομον). 

σ- 124 : Καταβασίαι της έορτης τών Θεοφανείων, καλλωπισμόν του 

νέ(ων) Πατρών, «βυθού άνεκάλυψεν...». 

σ- 136 : Καταβασίαι “Υπαπαντής ήχος Γ'. 

σ. 140: «Θεοτόκε ή έλπίς..., ’Εν νόμίρ σκιφ...». 

σ. 141 : Έτεραι καταβασίαι της Αγίας Πεντηκοστής ήχος Δ' «Πόντω 

έκάλυψε Φαραώ...». 
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σ. 146 : Έτερος κανόνας της Πεντηκοστής ήχος λέγετος «Θείφ 

καλυφθείς. . .». 

σ. 165 : Τής φριχτής Μεταμορφώσεως, «Χοροί Ισραήλ...», 

σ. 169 : Καταβασίαι εις την Κοίμησίν τής Θεοτόκου ήχος Α' «Πεποι- 

κιλμένη. . . 

σ. 176 : Εις την "Υψωσιν του Τιμίου Σταυρού. ΤΗχος πλ. Δ' «Σταυρόν 

χαράξας. ..». 

σ. 183 : Καταβασίαι τή Κυριακή τής Σταυροπροσκυνήσεως. ήχος Α' 

«Ό Θειότατος προετύπωσε πάλαι Μωσής...». 

σ. 183 : Ό κανών των Βαΐων ποίημα Χρυσάφου του νέου ήχος Δ'. 

σ. 235: «Θεός Κύριος..., Συστήσασθε εορτήν...» (σύντομον), 

σ. 229 : «Τριφδικά» τής βΑγίας καί Μεγ. Έβδομάδος ποίημα κύρ 

Κοσμά ήχος Β' «Τω την άβατον...». 

σ. 236 : Τή Άγια καί Μεγ. Τρίτη τά «διψδια» του κυρίου Κοσμά ήχος 

Β' «Τφ Δόγματι,,.». 

σ. 240 : Τά «Τριφδια» τής * Αγίας καί Μεγ. Τετάρτης κυρίου Κοσμά 

ήχος Β' «Τής πίστεως...». 

σ. 248 : *0 κανών τής Αγίας καί μεγ. Πέμπτης ποίημα κυρίου Κοσμά 

ήχος πλ. Β' «Τιμηθείς τιμάται.. .». 

σ. 268 : Τριφδια τής Μεγ. Παρασκευής ήχος Β' Ώδή ε' «Πρός σέ 

όρθρίζω». 

σ. 278: Τφ 'Αγίφ καί Μεγ. Σαββάτφ ήχος πλ. Β'«Κύματΐ Θαλάσσης...», 

σ. 301 : Ό κανών τής Λαμπροφόρου Άναστάσεως ψαλλόμενος είς 

τήν νέ(αν) (σκή)την μέ την άγίαν εικόνα. «Άναστάσεως ήμέρα...». 

σ. 317 : Έτεραι καταβασίαι καλλώπισμα Κοσμά ίερομονάχου Μακε- 

δόνος καί δομεστίχου μονής Ίβήρων. ΤΗχος Α' «άνοίξω τό στόμα μου...». 

σ. 323 : «Ενταύθα άρχονται καί μερικά τραγώδια καί μουραμπάδες». 

σ. 328 : «Μουραμπάς πρωτόβαρος» (Τουρκικά μέ Ελληνικούς χαρα¬ 

κτήρας). 

σ. 346 : «Αρχή σύν Θεω Άγίω των κατ’ ήχον προσομοίων». «Των 
ούρανίων Ταγμάτων...». 

σ. 368 8 Αρχή καί των κατ’ ήχον καθισμάτων. «Τόν τάφον σου Σω- 

τήρ...» κλπ. 

σ. 369 : «Τού λίθου σφραγισθέντος...». 

σ. 372 : «Τήν ώραιότητα...». 

σ. 373 : «Ή Παρθένος σήμερον...», 

σ. 384 : «Τδού ό νυμφίος...», 

σ. 385 : «"Οτε οί ένδοξοι μαθηταί...». 

σ. 389 : Αντίφωνα των οκτώ ήχων του κυρίου Κοσμά. «Έν τω θλίβε- 

σθαί με...», κλπ. 
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σ. 410 : Αρχή σύν Θεώ 'Αγίω των έξαποστειλαρίων. «Τοΐς μαθη- 

ταΐς...» «Σαρκί ύπνώσας...» κλπ. 

σ. 413 : «Σταυρός δ φύλαξ...». 

σ. 415 : «Έπεσκέψατο ήμας...». 

σ. 416 : «Τδν νυμφώνα σου βλέπω...» (τέλος). 

Έξέπεσε τό πρώτον τετράδιον. Γραφή έπιμελημένη. Έρυθρόγραφα: υπότιτλοι 
μαρτυρίαν, μέρος των μεγάλων υποστάσεων, άρχικά γράμματα. Ή μελάνη ένιαχου ύποξανθί- 

ζει. Χάρτης ύπομέλανος. Κατάστασις μετρία : τό έπάνω μέρος του Χφου έφθαρμέ- 

νον έξ υγρασίας. Στάχωσιςέκ ξύλου καί δέρματος καστανόχρου. Φέρει έν άποτυπώσει 
είς μέν τήν έμπροσθίαν όψιν τόν Προφητάνακτα Δαυίδ, κρούοντα την λύραν, είς δέ τήν 
όπισθίαν τήν . Θεοτόκον βρεφοκρατοΰσαν. Πόρπαι έκ δέρματος (έφθαρμέναι). 

σ. 417 : «"Έλαβεν τέλος τό παρόν έν έτει 1698 Νοεμβρίου 10 διά χει- 

ρός έμοΰ του άτελους καί αμαθούς Κυπριανού ίερομονάχου του Ίβιρίτου έξ 

έϋαρχίας Πιζανίου χωρίου Σιάτζιστα έν της όχρΐδος κειμένου, ένδον της σεβα- 

σμιωτάτης καί πατριαρχικοβασιλικοτάτης μονής Ίβίρων». 

Είς έσωτερικάς πλευράς των πινακίδων περιέχονται διάφοροι σημειώ¬ 

σεις υπό μεταγενεστέρας χειρός και αί έξης χρονολογίαι : 

«1752 ΜαίοΟ 2, 1792 Αύγουστου 21», «Κύριλλος ελε...». 

«Κτήμα Παναγιώτου Γρίτσάνη μουσικού Ζακυνθίου 1890». 

«1749 Μαρτίου 17». 

10. 
40(10) Χαρτ. 10x15, φφ. 178, έτ. 1732. 

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ 

φ. 1 : «Αρχή σύν Θεώ 'Αγίω τής άνθολογίας τού στιχηραρίου καλοφώνου 

περιέχων πασαν τήν άκολουθίαν των τροπαρίων των έπισήμων έορτών δεσπο- 

τικών καί θεομητορικών, όμού τε τριωδίου καί πεντηκοσταρίου κατά τάξιν 

συντεθεΐσαν είς νέον καλλοπισμόν παρά κυρίου Χρυσάφου τού νέου πρωτοψάλ¬ 

του τής τού Χριστού μεγάλης εκκλησίας». 

Γραφή έπιμελημένη. Έρυθρόγραφα: υπότιτλοι, μαρτυρίαι, μέρος των μεγάλων 
ύποστάσεων καί αρχικών γραμμάτων. Κατάστασις καλή έκτός των τελευταίων φύλ¬ 

λων τά όποια είναι έφθαρμένα έξ υγρασίας. Στάχωσις έκ ξύλου καί δέρματος καστα¬ 

νόχρου : Έντετυπωμένα κοσμήματα. Πόρπαι έκ δέρματος καί μεταλλικού γάνζου. 

φ. 1777β : «Εΐληφε τέλος τό παρόν ασματομελήρρητον βιβλίον έν έτει 

,αψλβ' (1732) έν μηνι Μαρτίω α'. Έγράφη παρ’ έμού τού εύτελοΰς έλαχίστου 

καί άμαρτωλού Θεοδοσίου έκ τής δυστυχούς πόλεως τού Ναυπλίου, του Εό- 

κλέου Καπέλέτη, δπως άντέγραψα έκ τού στιχηραρίου τού κυρίου Χρυσάφου 
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καί πρωτοψάλτου της του Χρίστου μεγάλης έκκλησίας. Έγράφη δέ διά δαπά¬ 

νης του έντιμοτάτου κύρ Νικολάου έκ της Λυβαδίας». 

11. 
34(11) Χαρτ. 15,5x21, στ. 13+15 φφ. Θ' + σσ. 663 ΙΖ' - ΙΗ' αΐ. 

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ 

Εσπερινός, ’Όρθρος, Θ. Λειτουργία, Καλοφωνικοί Ειρμοί, "Αμωμος κλπ. 

φ» α' : Παπαδική. 

«Αρχή συν Θεω 'Αγίω των σημάδιων της ψαλτικής τέχνης, των τε άνιόν- 

των καί κατιόντων, σωμάτων τε καί πνευμάτων καί πάσης χειρονομίας τε 

καί άκολουθίας, συντεθημένης εις αυτήν παρά των κατά καιρούς άναδειχθέν- 

των ποιητών παλαιών τε καί νέων». 

σ. 1 : Εσπερινός : «Άνοιξαντάρια», «Κεκραγάρια» κατ’ ήχον, 

σ. 19 : «Φως ιλαρόν», τά κατ’ ήχον «Δογματικά», 

σ. 37 : «Θεός Κύριος» μετά των απολυτίκιων. 
«’Άμωμοι», «Ευλογητάρια» της Κυριακής. 

«Πολυέλεος» Χρυσάφου τού νέου. 

«Πολυέλεος» Μπαλασίου, ήχος Α'. 

«Πολυέλεος» Μετ’ Αναγραμματισμού. 

«Πολυέλεος» Πέτρου Μπερκέτου. 

Β' Στάσις ; «Έξομολογεΐσθε» Π. Μπερκέτου. 

«Λόγον Αγαθόν» Π. Μπερκέτου. 

«Πασαπνοάρια» Χρυσάφου του Νέου, Μπερκέττου, Μανουήλ Γαζή. 

Τά μετά τόν Ν' Ψαλμόν του δρθρου. 

Δόξα καί νυν, «Μεγαλύνει ή Ψυχή μου τόν Κύριον», «Τιμιωτέρα, όκτάηχον 

καί δίχορον», Κωνσταντίνου του έξ Άγχιάλου. 

«Πασαπνοάρια» των αίνων. Τά ένδεκα «Εωθινά», 

σ. 134 : «Δοξολογία ήχος α' τετράφωνος» τού Μπερκέτου. 

Δοξολογία ήχος Β' του Μπερκέτου. 

Δοξολογία ήχος Β' τού Αθανασίου ίερομονάχου του Θετταλοΰ. 

Δοξολογία ήχος Δ' Μπαλασίου, Μελχισεδέκ έπισκόπου Ραιδεστού. 

Δοξολογία ήχος πλ. Α' Γερμανού Νέων Πατρών, Μπαλασίου. 

Δοξολογία ήχος «πεντάφωνος φθορικός» τού Μπαλασίου. 

Δοξολογία ήχος Βαρύς καί πλ. Δ' Χρυσάφου τού Νέου. 

«"Αγιος ό Θεός νεκρώσιμον» Μπαλασίου. 

«Τόν Δεσπότην» έτερος πολυχρονισμός εις Μητροπολίτην, Χρυσάφου 

του Νέου. 
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«"Ανωθεν οί Προφήται»... Κουκουζέλη. 

σ. 178 : Θ. Λειτουργία* άπολυτίκια έορτών. 

σ. 178 : «Σώσον Κύριε των Λαόν σου», 

σ. 179 : «Ή γέννησίς σου», 

σ. 187 : «"Αγιος δ Θεός» καί τά «Δύναμις». 

σ. 264 : Χερουβικά : Οικονόμου, Χρυσάφου, Γερμανού, Μπαλασίου, 

Μπερκέτου. 

Ή Λειτουργία του Μεγ. Βασιλείου. 

«"Αξιόν έστί, άρχαΐον». 

Κοινωνικά των Κυριακών : Χρυσάφου του Νέου, Γερμανού Νέων Πατρών, 

Μπαλασίου, Μπερκέτου. 

Προηγιασμένη : Ίωάσαφ τού νέου Κουκουζέλη, Οικονόμου, Μπαλασίου, 

Μπερκέτου, Ξένου Κορώνη. 

Τριφδιον - Πεντηκοστάριον, Προκείμενα, «μή άποστρέψεις...», της Ακα¬ 

θίστου «τό προσταχθέν...». 

σ. 409 : «Τή 'ΐπερμάχω, δίχορον». 

σ. 415 : «Ιδού δ Νυμφίος...». 

«Ότε οί ένδοξοι μαθηταί...». 

σ. 574 : «"Αμωμος». 

σ. 585 : «Αρχή σύν Θεφ 'Αγίω καί των καλοφωνικών καί πανηγυρικών 

ειρμών, ποιηθέντων παρά διαφόρων ποιητών καί σοφοτάτων άνδρών». 

σ. 539 : «...Κύρ Παναγιώτου καί πρωτοψάλτου της Μεγάλης Εκκλησίας 

κύρ Πέτρου καί κύρ Πέτρου τού Μελωδού. 

σ. 613 : «Θεοτόκε ή ελπίς» Πέτρου Γλυκύ (σύντομον), 

σ. 616 : Μελέτιος ιερομόναχος ό Σιναΐτης. 

Δαμιανός Ιερομόναχος. 

σ. 634 : «"Ηχημα» Χουρμουζίου ίερέως καί τού κύρ Παναγιώτου καί 

Πρωτοψάλτου κύρ Πέτρου. 

Γερμανός Νέων Πατρών. 

σ. 651 : Αθανάσιος Πατριάρχης. 

Μελέτιος Ιερομόναχος. 

Ιωάννης Βλάχος, 

σ. 656 Γούτας. 

Γραφή έπιμελημένη. Έρυθρόγραφα: υπότιτλοι, μαρτυρίαι, μέρος των μεγάλων 
υποστάσεων, καί άρχικά. Μελάνη υπόξανθος. Κατάστασίς καλή. Σ τ ά χ ω σ ι ς 
έκ ξύλου καί δέρματος καστανόχρου. Έντετυπωμένα κοσμήματα. Πόρπαι έκ δέρματος 
καί μεταλλικών γάντζων. *Από σ. 581 διαφορετική χειρ. *Από σ. 585 στίχοι 15. 

Έσωτερικώς της πρώτης πινακίδος διά νεωτέρας γραφής υπάρχει ή 

χρονολογία «1753 Δεκεμβρίου 14». 

σ. 581 : «Οικονόμου, Δανιήλ (ΐ 1789). 
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12. 
32(12) Χαρτ. 15x10,5., σσ. 56, άκεφ., ΙΗ' αί. 

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΩΡΩΝ 

σ. 1 : ΤΩραι Χριστουγέννων, σ. 18 ΤΩραι Θεοφανείων, 

σ. 38 : ΤΩραι Μεγάλης Παρασκευής. 

Γραφή σχετικώς Επιμελημένη. ΈρυΘρόγραφα: υπότιτλοι, μαρτυρίαι, μέρος των 

μεγάλων υποστάσεων καί άρχικών. Ελλείπει ή άρχή. Κατάστασις καλή. Σ τ ά χ ω- 

σ ι ς έκ χαρτονίου. 

Έσωτερικώς της πρώτης πινακίδος υπάρχει ή σημείωσις : «Έκ των του 
Κωνσταντίνου Βλαστού άκολουθία των ώρών 1763». 

13. 
4(13) Χαρτ. 11,5X17, φφ. 116, άκεφ., 6τ. 1773 

ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΝ 

Καταβασίαι Χριστουγέννων,«'Η ζωή έν τάφω», «*Άξιον έστί», Προσόμοια, 

Καθίσματα, Απολυτίκια, «Ιδού ό Νυμφίος», Αντίφωνα, Έξαποστειλάρια. 

Γραφή Επιμελημένη. ΈρυΘρόγραφα: υπότιτλοι, μαρτυρίαι, μέρος μεγάλων ύποστά- 

σεων, αρχικά. Στάχωσις διά δέρματος. Άφηρέθησαν άμφότεραι αί πινακίδες. 

«Χειρ αμαρτωλού Πέτρου δομεστίκου μικρού». 

«Τδν δακτύλοις γράψαντα, τδν κεκτημένον, 

τδν τ’ άναγινώσκοντα σύν προθυμία, 

φύλαττε τούς τρεις ή τριάς τρισολβίως 

,αψογ' (1773) Νοεμβρίου κε'. 

Ούδείς μελογράφος άναφέρεται. 

14. 
23(14) Χαρτ. 17x12, σσ. 488, στ. 9, Ετ. 1776 

σσ. 1 - 431 : ΣΤΙΧΗΡΑΡΙΟΝ 
σσ. 432 - 488 : ΚΡΑΤΗΜΑΤΑΡΙΟΝ 

«Αρχή σύν Θεφ άγίω των δοξολογουμένων εορτών του δλου ενιαυτού 

ποίημα παρά διαφόρων ποιητών, άρχηνόντων άπό Σεπτεμβρίου κ', εις τδ 
Γεννέσιον της ύπερευλογημένης Δεσποίνης ήμών Θεοτόκου καί άειπαρθένου 
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Μαρίας. Καί ταΰτα καθώς ψάλλονται, παρά κύρ Δημητρίου Νταμΐα καί α' 

ψάλτου Κρίτης...». 

Μελουργοί : Μανουήλ Χρυσάφης, κύρ ίερεύς Άλοΐσιος Βικημάνος 

(Βιτσημάνος) 

σ. 195 : Μετά τό τέλος του Δοξαστικού τής Θ' ώρας, ό έξης πολυχρονι¬ 

σμός: «Τής πανυψηλοτάτης καί γαληνοτάτης αυθεντίας ημών των Ενετών 

πολλά τά έτη. Φύλαξ καί τιμή, ζωή καί αδξησις Απόστολε καί Εύαγγελιστά 

Μάρκε, γενου αύτοΐς σωτηρία». 

σ. 432 : «Τερετίσματα» κατ’ ήχον ποιήματα διαφόρων ποιητών. 

σ. 434 : «Άϊδών» ποίημα κύρ Βενεδίκτου Άμιρούτζη. 

σ. 453 : «Ήχήματα» κατ’ ήχον ποιήματα διαφόρων ποιητών. 

Ιωάννης Κουκουζέλης, Άνδρέας ίερεύς Μοροτζανέτος καί πρωτοψάλ¬ 

της Κρήτης, Ιωάννης Λαμπαδάριος, Βενέδικτος Άμιρούτζης, Δημήτριος 

Νταμΐας. 

Γραφή πρόχειρος. Παντελής έλλειψις έρυθρογραφίας. Μελάνη ύποξανθίζουσα. 

σ. 432 : Γραφή περισσότερον έπιμελημένη. Παρασημαντική παλαιοτέρα. Στάχωσις: 

Έκ ξύλου καί δέρματος καστανόχρου. 

σ. 431 : «Έτελιώθικε εις τάς 1776 Δεκεμβρίου 2 καί το έγραψα εγώ 

ό Πέτρος άναγνώστης Κατσαΐτης λεγόμενος Μανταλάς». 

15. 
21(15) Χαρτ. 14,5x20, φφ. 190, στ. 12, ΙΘ' αί. 

ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ 

(5Ιακώβου) 

«Δοξαστάριον σύν Θεφ άγίφ περιέχον πάντα τά δοξαστικά των δεσπο- 

τικών καί Θεομητορικών καί λοιπών έορταζομένων άγίων. Συντεθέντα κατά 

σύντομον τρόπον έκ θέσεων στιχηρών τε καί είρμολογικών παρά του μουσι- 

κολογιωτάτου διδασκάλου πρωτοψάλτου της του Χρίστου Μεγάλης έκκλησίας 

κυρίου Ιακώβου, &ι* αίτήσεως του πανιερωτάτου Μητροπολίτου Αγίου Δη- 

μητριάδος καί Ζαγοράς κυρίου *Αθανασίου, φιλομούσω, γνώμη κινηθέντος 

περί πλείονα καλλωπισμόν της εκκλησιαστικής άκολουθίας...». 

— Κεκραγάρια μετά των δογματικών αυτών. 

— Δοξολογίαι. 
— Χερουβικά. 

Γραφή επιμελημένη. Έρυθρόγραφα: υπότιτλοι, μαρτυρίαι, άρχικά, μέρος των 

μεγάλων ύποστάσεων. Κοσμήματα ταινιοειδή. Στάχωσις: χάρτινοι πινακίδες 

καί δέρμα, φέρει άποτυπώσεις καί διαφόρους πέριξ κοσμήσεις χρυσοποίκιλτους. X ά¬ 

σματα: ’Έχουν παραπέσει τά φφ. 36β, 96β καί 128. 
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16. 
45(16) Χαρτ. 15x21, φφ. 247, στ. 15, άκεφ., ϊτ. 1766. 

Π ΑΠ ΑΔΙΚΗ 

Θεοτοκία, μαθήματα, άμωμος, κρατήματα* 

φ. 1 : Ξένου Κορώνη «ποιαν επάξιον φδήν». 

Χρυσάφης δ Νέος, Ιωάννης Λαμπαδάριος δ Κλαδάς. 

Φωκά Λαμπαδαρίου, άναγραμματισμός, «ΤΗν πάλαι προκατάληψις» 

Κλήμης Ιερομόναχος. 

Γερμανού Άρχιερέως Νέων Πατρών, άναγραμ. αΤΗν πάλαι...». 

Μπαλάσιος ίερεύς, Μανουήλ Λαμπαδάριος Χρυσάφης, Νικηφόρος Ηθι¬ 

κός, Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Κωνσταντίνος δ έξ Άγχιάλου. 

φ. 58 Ίωάννου Λαμπαδαρίου Κλαδά, άναγραμ. «'Ησαΐα χόρευε». 

Ίωάννου του Δαμασκηνού, «Προστασία τών Χριστιανών». 

Ίωάννου Κουκουζέλη καί Μαίστορος, «"Ανωθεν οί Προφήται». 

Ίωάσαφ Μοναχός, Μανουήλ Μαΐστωρ Άργυρόπουλος. 

φ. 118β : «Αρχή συν Θεώ 'Αγίω καί τών μαθημάτων του 6λου ενιαυτού». 

Γεώργιος Ραιδεστινδς καί Πρωτοψάλτης, 

φ. 185 : «Τή 'Ύπερμάχω» (σύντομον). 

φ. 187 : Κουκουζέλη, άναγραμματισμός από τό «Σέ τδν άναβαλ- 

λόμενον». 

φ. 211 - 214 : «"Αμωμος καλλωπισθείς παρά κύρ Χρυσάφου του Νέου 

καί Πρωτοψάλτου, έντεχνος, ήχος Β'» σύντομον μέλος. 

φ. 214β : «Αρχή συν Θεω άγίω καί τών κατ* ήχον κρατημάτων». 

Πρασίνου, Καρύκη. 

φ. 220 : Κύρ Γρηγορίου Μπούνη του \Αλυάτου. 

φ. 223 : * Αρσενίου του Μικρού έτερα «κρατήματα Χαρμόσυνα». 

Αρσενίου του Μικρού έτερον, «όργανικδν καί μουσικώτατον, δίς δια¬ 

πασών». 

φ. 226 : * Αρσενίου του Μικρού «Σύριγξ». 

Κύρ Θεοφάνους Πατριάρχου τού Καρύκη, Κύρ Γεωργίου τού Ραιδε- 

στινοΰ. 

φ. 232 : Κύρ Χρυσάφου τού Νέου καί «φοιτητοΰ αύτου κύρ Αρσενίου 

ίερομονάχου τού Μικρού καί μουσικωτάτου». 

φ. 239 : Τού Παπά Χουρμούζη. 

φ. 240 : Κύρ Παναγιώτου του Πρωτοψάλτου. 

Γραφή έπιμελημένη. Έρυθρόγραφα: υπότιτλοι, μαρτυρίαι, αρχικά, μέρος μεγάλων 

ύποστάσεων. Ήριθμήθη ύπ* έμοΰ εις φύλλα. Στάχωσις έκ χαρτονίου καί δέρματος. 

Έντετυπωμένα κοσμήματα, πόρπαι. Κατάστασίς καλή. 
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φ. 247β : «Δόξα σοι Πάτερ άναρχε, ποιητά των απάντων 
Δόξα σοι υιέ συνάναρχε, ό τεχθείς Χιά πάντων* 

Δόξα σοι Πνεύμα *'Αγιον, τό αγαθόν καί θειον, 

ό Χοΰς αρχήν καί τέλος, εις τό παρόν βιβλίον. 

Εΐληφε τέρμα ή παρούσα ΠαπαΧική, 

χρόνους εις τούς χιλίους, 

έξ λέγω καί εξήκοντα μέ τούς έπτακοσίους. 

Τό παρόν βιβλιάριον, πέντε τού Όκτωβρίου. 

Εις Χόξαν καί αΐνεσιν, Θεού του Τρισηλίου. 

Διά χειρός γάρ γέγραπται ταπεινού σακελλίου, 

Παναγιώτου ίερέως, άμαρτωλού άθλιου. 

'Η χείρα γάρ μαραίνεται, ό γράψας τελειοΰται, 

όσοι τό κτάται Χέομαι, πάντα μέ συγχωρήτε' 

καί Χώει υμΐν ό Κύριος, υγείαν είς αιώνας, 

καί βασιλείαν ουρανών, είς αιώνα αίώνος, *Αμήν». 

17. 
22(17) Χαρτ. 15x20,5, σσ. 291, στ. 14, 2τ. 1795. 

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ 

(Ιακώβου) 

σ. 1 : «*Ανθολογία περιέχουσα Χοξαστικά τών Δεσποτικών καί Θεο¬ 

μητορικών έορτών και τών λοιπών έορταζομένων άγιων, καί τινα ίΧιόμελα 

του ΤρκρΧίου καί Πεντηκοσταρίου. Συντεθέντα κατά συντομώτερον τρόπον 

εκ θέσεων καί στιρηχών τε καί είρμολογικών παρά τού μουσικολογιωτάτου 

ήμετέρου ΧιΧασκάλου πρωτοψάλτου της τού Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας 

κυρίου Ιακώβου, Χι’ αίτήσεως τού Πανιερωτάτου Μητροπολίτου * Αγίου 

ΔημητριάΧος καί Ζαγοράς κυρίου Αθανασίου, φιλομούσφ γνώμη κινηθέντος 

προς πλείονα καλλωπισμόν της εκκλησιαστικής άκολουθίας». 

σ. 168 : Αρχή... τών Δοξαστικών τού ΤριφΧίου. 

σ. 194 : «Κύριε, ή εν πολλαΐς άμαρτίαις...». 

σ. 197 : «Μυσταγωγών σου», 

σ. 198 : «Γέννημα έχιΧνών...». 

σ. 200 : «ΈξέΧυσάν με...». 

σ. 201 : «Κύριε άναβαίνοντός σου εν τώ σταορώ...». 

σ. 201 : «*ΉΧη βάπτεται κάλαμος...», 

σ. 202 : ΥΩραι Μεγ. Παρασκευής, στιχηρά. 

σ. 218 : Πεντηκοστάριον. 



Κατάλογος των χειρογράφων τής Βιβλιοθήκης Παναγιώτου Γριτσάνη 336 

σ. 240 : Δι* άλλης χειρός : «Τό παρόν Κύρ Πέτρου του Πελοποννη- 

σίου ήχος πλ. Δ', έντεχνον, «Κύριε, ή έν πολλαΐς άμαρτίαις...», 

σσ. 243 - 247 λευκαί. 
σ. 248 : «Κεκραγάρια συντετμημένα έκ των παλαιών καί Θεοτοκία τά 

πρώτα της οκτωήχου καί πασαπνοάρια τών αΐνων». 

σσ. 275 - 290 : Εωθινά. 

Γραφή επιμελημένη. Έρυθρόγραφα: υπότιτλοι, μαρτυρίκι, άρχικά. Κατά¬ 

στα σ ι ς μετρ ία. Μέχρι της σ. 76 είναι έλαφρως έφθαρμένον έξ ύγρασίας. Στάχω- 

α ι ς : Μεταγενεστέρα. 

σ. 290 : «Τέλος και τώ συντελεστή τών καλών Θεώ δόξα καί χάρις. 

Τό παρόν άπάνθισμα τών έν ταΐς Δεσποτικαΐς, Θεομητορικαΐς τε, καί λοιπών 

έορταζομένων αγίων κατ* έτος έορταΐς ψαλλομένων δοξαστικών, έν τε τώ 

έσπερινώ καί τη λιτή, καί τοΐς αΐνοις καί τών έν τώ Τριφδίω καί Πεντηκα- 

σταρίφ μετά τών ωρών τών παραμονών τών Χριστουγέννων καί τών Θεοφα - 

νείων καί της Μεγάλης Παρασκευής, πρός δέ καί τών κεκραγαρίων καί τών 
δοξαστικών Θεοτοκίων της οκτωήχου, καί πασαπνοαρίων, τών αΐνων καί τών 

ένδεκα εωθινών, καί άλλων τινών, συνετέθη καί έξεπονήθη διά ρυθμου καί 

συντετμημένου τρόπου παρ’ Ιακώβου πρωτοψάλτου καί έξ αυτών σπαργάνων 

γνησίου δούλου καί υπηρέτου της του Χρίστου Μεγάλης Εκκλησίας καί 

δι’ υπαγορεύσεως αύτοΰ, έγράφη έν πάση σαφηνεία τη χειρί Γεωργίου Κρητός 

καί μαθητου αύτοΰ έπί της Πατριαρχίας του παναγιωτάτου καί σεβαστού 

ημών αυθέντου καί δεσπότου του Οίκομενικοΰ Πατριάρχου κύρ Γερασίμου 

του άπό Δέρκων προβιβασθέντος είς τήν πατριαρχικήν περιωπήν, προσεφω- 

νήθη δέ παρά του ποιητου καί άνετέθη ως απαρχή τις της έν τή μουσική 

τέχνη φιλοπονίας αύτοΰ τη κοινή μητρί 'Αγία του Χρίστου μεγάλη Εκκλη¬ 

σία, δστις ταΐς θεοπείθεσιν αυτής πρός Θεόν εύχαΐς καί τή περί αυτόν προμή¬ 

θεια τε καί φιλοτιμώ ευεργασία έτι μάλλον έπιρρωθείς καί προθυμοποιηθείς, 

ίκανωθείη προπονήσασθαι ταΐς παρουσι καί άλλα χρειώδη τών έν ταΐς άγίαις 

του Χρίστου Εκκλησίας έναυσίως ψδομένων. Αμήν έν έτει ,αψ^ε (1795) 

σωτηρίφ όκτωβρίου ιε' (15)». 

—«*Αντεγράφη έξ αύτοΰ του πρωτοτύπου παρ’ έμοΰ Αναστασίου Προι- 

κονησίου του καί δομεστίκου προχειρισθέντος έπί τής πατριαρχίας κύρ Νεο¬ 

φύτου καί μετά διετίαν ούκ οίδ’ δπως, φθόνφ του μισοκάλου άπερισκέπτως 
παρά του ίδιου παρεκβληθέντος, μέμνησθέ δε μου πρός Θεόν οί έντρυφώντες 
τώ παρόντι». 
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18. 
38(18) Χαρτ. 11 χ 16,5, φφ. 333, στ. 13, άκεφ., ΙΗ'- ΙΘ' αί. 

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ 

φ. 1 : «Μακάριος άνήρ». 

φ. 8 : «Κεκραγάρια κατ’ ήχον δπερ έξηγήθησαν παρά κύρ Πέτρου Λαμ¬ 

παδαρίου». "Ετερα παρά Ιακώβου. 

φ. 28 : «Αρχή... των Πολυελέων». 

«Δούλοι Κύριον», Ίωάννου Πρωτοψάλτου, Δανιήλ Πρωτοψάλτου, 

φ. 55β - 65 Πέτρου Λαμπαδαρίου, Μελετίου. 

φ. 82 : Πασαπνοάρια, Εωθινά· Ίωάννου Πρωτοψάλτου, Πέτρου Λαμ¬ 

παδαρίου του Πελοπον., Γαζή* έξήγησις Πέτρου Λαμπαδαρίου, Μελετίου 

ίερομονάχου Κρητος του Σιναΐτου. 

φ. 104 : Τιμιωτέραι* Πέτρου Λαμπαδαρίου. 

φ. 106 : «Εωθινά, συντομευμένα μετά καλλωπισμών εκ των παλαιών 

παρά κύρ Ιακώβου πρωτοψάλτου». 

φ. 114 : Δοξολογίαι’ Ιακώβου (ήχος α'), Πέτρου Λαμπαδαρίου, Μελε¬ 

τίου ίερομονάχου, Πέτρου Λαμπαδαρίου του Βυζαντίου, Δανιήλ Πρωτο¬ 

ψάλτου. 

φ. 161 : «Τρισάγιον του Τιμίου Σταυρου»* Μανουήλ του Χρυσάφη 

έξήγησις Πέτρου του Πελοποννησίου. 

φ. 164β : «Φήμη παλαιά»* έξήγησις, Πέτρου Λαμπαδαρίου του Πε¬ 

λοποννησίου. 

φ. 166 : «Δύναμις»* Ξένου Κορώνη έξηγ. Πέτρου Βυζαντίου, 

φ. 168 : Χερουβικά’ Δανιήλ Πρωτοψάλτου, Πέτρου Λαμπαδαρίου 

του Πελοποννησίου. 

φ. 206 : «Πατέρα Υιόν» (άργόν), «Αγαπήσω σε Κύριε», 

φ. 217 : Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου, συνετέθη παρά κύρ Πέτρου 

Λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου. 

φ. 208 : Χερουβικά, Δανιήλ Πρωτοψάλτου. 

φ. 233β : Κοινωνικά της Έβδομάδος, Δανιήλ Πρωτοψάλτου. 

φ. 242 : Κοινωνικά όλου του ενιαυτού. 

φ. 266β : Θ. Λειτουργία των Προηγιασμένων, σύνθεσις κύρ Πέτρου, 

φ. 268β ; «Αρχή των Μαθημάτων. Τύ παρόν Ίωάννου Πρωτοψάλτου 
εις τον "Αγιον Διονύσιον». 

φ. 272β : Μελετίου Σιναΐτου «Ρόδον τύ άμάραντον», 

«Θεοτοκία» Δανιήλ Πρωτοψάλτου, 

φ. 284 : «Θεοτοκία, Δανιήλ Πρωτοψάλτου όργανικύν λίαν καί έντεχνον». 

8-12-1967 
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φ. 299β : Οίκος της Θεοτόκου, «Ξένον...», Πέτρου Λαμπαδαρίου* 

φ. 306β : «"Ανωθεν οι Προφηται» Κουκουζέλη, έξηγ. Πέτρου του Πρω¬ 

τοψάλτου. 

φ. 316β : «*Αρχή·.. των Κρατημάτων...» Ίωάννου Πρωτοψάλτου είς 

τό «'Η τρίφωτος...». 

φ. 329β : «Αρχή... του μεγάλου έσπερινοΰ» «Άνοιξαντάρια» : Κου¬ 

κουζέλη, Γεωργίου Παναρέτου, Γεωργίου Κοντοπετρή, Κορώνη. 

Α. Γραφή έπιμελημένη. Έρυθρόγραφα; υπότιτλοι, Αρχικά, μαρτυρίαι, μέρος των 

μεγάλων ύποστάσεων. Κατάστασις καλή. Στάχωσίς: έκ ξύλου καί δέρματος 

καστανάχρου. Έντετυπωμένα κοσμήματα, πόρπαι. ΕΙς τήν όπισθίαν δψιν ό Εσταυρωμένος 

μετά της Παναγίας καί του Ίωάννου. ΕΙς τήν έμπροσθίαν παράστασις δυσδιάκριτος. 

19. 
33(20) χαρτ. 16x11, σσ. 1012, στ. 9, άκεφ., ΙΗ'-ΙΘ' α(. 

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ 

σ. 29 : «Μακάριος άνήρ». 

σ. 52 : «Κεκραγάρια παλαιά, άτινα έξηγ. παρά Πέτρου Λαμπ. Πελοπον.». 

σ. 99 : Πολυέλεοι «Δούλοι Κύριον» Ίωάννου Πρωτοψάλτου, 

σ. 124 : «Έξομολογεΐσθε τφ Κυρίω» (Β' Στάσις) Πέτρου Μπερκέτη. 

σ. 143 : «Λόγον άγαθον», Μπερκέτη, 

«Δούλοι Κύριον», Δανιήλ Πρωτοψάλτου. 

σ. 214 : «Δούλοι Κύριον» Πέτρου Λαμπ. Πελοπον. ήχος πλ. Α'. 

σ. 276 : «Πασαπνοάρια» Ίωάννου Πρωτοψάλτου, 

σ. 310 : «Πασαπνοάρια του α' Εύαγγελίου $τινα συνετέθησαν παρά του 

μακαρίτου κύρ Πέτρου Λαμπαδαρίου της του Χρίστου Μεγάλης Εκκλησίας 

του Πελοποννησίου έν τη μεγίστη αυτού άσθενεία». 

σ. 337 : «Δοξολογίαι κατ’ ήχον» Ίωάννου Πρωτοψάλτου. 

σ. 352 : «Δοξολογίαι κατ’ ήχον» Δανιήλ Πρωτοψάλτου. 

σ. 359 : «Δοξολογίαι κατ* ήχον» Γερμανού *Αρχιερέως Νέων Πατρών. 

σ. 366 : «Δοξολογίαι κατ* ήχον» Πέτρου Λαμπ. Πελοποννησίου. 

σ. 410 : «Δοξολογίαι κατ* ήχον» Ζαχαρία Χανεντέ. 

σ. 417 : «Δοξολογίαι κατ* ήχον» Μελετίου ίερομονάχου. 

σ. 427 : «’^σματικά σύντομα», Πέτρου Μελφδοΰ. 

σ. 442 : «Φήμη παλαιά». 

σ. 444 : «"Ανωθεν οι Προφηται» Ίωάννου Μαΐστορος του Κουκουζέλη 
έξηγ. Πέτρου Λαμπ. Πελοπον. 

σ. 455 : «Θ. Λειτουργία Χρυσοστόμου, Πέτρου Πελοποννησίου». 

«Δεύτε προσκηνήσωμεν». 

ΕΠΕΤΗΡΙΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΙΠΟΥΑΩΝ "Ετος ΛΕ' 22 
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«"Αγιος δ Θεδς του βήματος». 

σ. 457 : «Δύναμις», Ξένου του Κορώνη έξηγ. Πέτρου, 

σ. 469 : «Άλληλουάριον» έξηγ. Πέτρου Λαμπαδ. Πελοπον. 

σ. 460 : «Χερούβικά κατ’ ήχον νεωστί συντεθέντα ήδύτατα και έντεχνα 

κύρ Δανιήλ του Πρωτοψάλτου». 

σ. 383 : Κοινωνικά κατ’ ήχον, Δανιήλ του Πρωτοψάλτου, 

σ. 499 : Κοινωνικά του ενιαυτού, Δανιήλ του Πρωτοψάλτου, 

σ. 541 : «Χερούβικά ανέκδοτα έκ των του μακαρίτου κύρ Πέτρου 

Λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου». 

σ. 623 : Χερούβικά του αυτού «νεωστί συντεθέντα». 

σ. 632 : Κοινωνικά της Έβδομάδος τού αύτου. 

σ. 641 : Κοινωνικά κατ’ ήχον σύνθεσις τού αυτού κύρ Πέτρου, 

σ. 670 : «Κοινωνικά άνέκδοτα» σύνθεσις τού αύτοΰ κύρ Πέτρου, 

σ. 693 : Κοινωνικά τού ένιαυτοΰ «νεωστί τονισθέντα» τού αυτού 

κύρ Πέτρου. 

σ. 730 : Κοινωνικά είς τάς έορτάς των ' Αγίων, Μανουήλ, δπερ έξηγ. 

παρά Πέτρου Λαμπ. Πελοπον. 

σ. 754 : Θ. Λειτουργία τού Μ. Βασιλείου, Ίωάννου Πρωτοψάλτου, 

σ. 773 : «*Αρχή των Κρατημάτων», 

σ. 825 : Μεγαλυνάρια. 

σ. 847 : Θεοτοκία. 

σ. 931 : «Οίκος της Ύπεραγίας Θεοτόκου δστις συνετέθη παρά τω 

μουσικωτάτω Λαμπαδαρίω της τού Χριστού Μεγ. Έκκλ. Πέτρου τού Πε¬ 

λοποννησίου». 

σ. 961 : «Παννύχιον ήμΐν...» «Τύ παρόν έτονίσθη είς δόξαν της Παναγίας 

Δεσποίνης ήμών Θεοτόκου «καί άειπαρθένου Μαρίας δι’ αίτήσεως του δσιωτά- 

του καί λογιωτάτου έν ίεροδιακόνοις κυρίου * Αθανασίου Κυπρίου παρά κύρ 

Πέτρου Λαμπαδαρίου του Βυζαντίου». 

σ. 973 : Τιμιωτέραι κατ* ήχον Πέτρου Λαμπ. Πελοποννησίου. 

σ. 979 : «Εωθινά τά μέν γράμματα Λέοντος τού Σοφού τό δέ μέλος 

κύρ Ίωάννου τού Γλυκύ». 

Άρχεται έκ της σ. 29. Γραφή: έπιμελημένη. Έρυθρόγραφα: υπότιτλοι, αρχικά, 

μαρτυρίαι καί μέρος των μεγάλων ύποστάσεων. Χάρτης λευκός καί κατά περιόδους 
γαλανός· καί δή άπό σ. 961 έξης. Στάχωσιςέκ ξύλου καί δέρματος καστανόχρου. *Τ- 

πάρχει λάθος είς τήν στάχωσιν ή συνέχεια της σελίδος 458 είναι αί σσ. 465 - 470. Έντετυ- 

πωμένα κοσμήματα χρυσοποίκιλτα. Κατάστασις καλή. Ό κορμός των φύλλων έπι- 

χρυσωμένος. 

ΕΙς τάς σσ. 52, 99, 276, 337, 460, 499, 641, 773, 825, καί 979 ύπάρχουν 
μικρογραφία». 

σ. 1013 ό Π. Γριτσάνης σημειώνει «Χερούβικά Κύρ Πέτρου Πελοπον- 
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νησίου, εύρεθέντα μετά τόν θάνατον αυτού έξηγήθησαν άπό τό παλαιόν εις 

τήν νέαν γραμμήν υπό των ιεροψαλτών Κυπριανού και Ιεζεκιήλ των Κυπρίων». 

20. 
37(19) Χαρτ. 10x15, σσ. 556, στ. 11, ΙΖ' - ΙΗ' αΐ. 

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ 

φφ. α' - ζ' : «Αρχή των σημαδίων της Ψαλτικής τέχνης». 

Εσπερινός, "Ορθρος, Θ. Λειτουργία, Θεοτοκία, Μαθήματα, "Αμωμος, 

Ειρμοί καλοφωνικοί. 

σ. 1 : «Αρχή σύν Θεω των Τριαδικών ύμνων» «*Ανοίξαντός σου...» 

Γεωργίου Παναρέτου, Κουκουζέλη, Γεωργίου Κοντοπετρή, Μανουήλ Χρυ- 

σάφη, Ιωάννη Γλυκύ. Τωάννη Κλαδά. 

σ. 16 : «Φως Τλαρόν» (σύντομον), 

σ. 17 : «Κεκραγάρια μετά των Αναστάσιμων αύτών». 

σ. 174 : Εωθινά. 

σ, 197 : «Εις τόν "Ορθρον τω Σαββάτω της Ακαθίστου», «Θεός Κύριος», 

σ. 198 : «Τω Προσταχθέν». 

σ. 200 : «Τδού ό Νυμφίος», 

σ. 201 : α'Ότε οί ένδοξοι μαθηταί». 

«Ευλογητάρια τή Κυριακή πρωί». 

σ. 208 : «Δούλοι Κύριον» Ίωάννου Πρωτοψάλτου. 

σ. 226 : Πασαπνοάρια, Χρυσάφη τού Νέου, Μπαλασίου. 

σ. 238 : Δοξολογίαι, Γερμανού Νέων Πατρών. 

σ. 245 : "Ετερον «"Αγιος» τού Γούτα. 

σ. 246 : Δοξολογίαι, Μπαλασίου. 

σ. 267 : Δοξολογία, Πέτρου Μπερκέτου. 

σ. 276 : «Εις τήν Είσοδον τού Σταυρού» ("Αγιος δ Θεός), Μανουήλ 
Χρυσάφη. 

σ. 278 : «"Αγιος ό Θεός Νεκρώσιμο» έξηγητόν», Μπαλασίου. 

σ. 279 : «Τόν Δεσπότην, Παλαιόν». 

σ. 280 : «Πολυχρονισμός εις Μητροπολίτην» Χρυσάφου τού Νέου, 
σ. 285 : «Αρχή σύν Θεφ *Αγίφ της ίεράς Λειτουργίας ψάλλονται δέ 

κατ ήχον Β'». 

σ. 285 : «"Αγιος ό Θεός, άρχαΐον». 

«"Αγιος ό Θεός, Βήματος», 

σ. 286 : «Δύναμις «Ξένου Κορώνη, 

σ. 288 : «Τόν Σταυρόν σου» (σύντομον), 

σ. 289 : «"Οσοι είς Χριστόν» (σύντομον). 
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σ. 290 : «Αλληλούια» κύρ Θεοδούλου. 

σ. 290 : Χερουβικά, Χρυσάφου του Νέου. 

σ. 292 : Χερουβικά, Μπαλασίου. 

σ. 295 : Χερουβικόν, * Αντωνίου (σύντομον). 

σ. 304β : Κλήμεντος Ίερομονάχου. 

σ. 309β : Παύλου Ίερέως. 

σ. 317 : Σαλαμπάση. 

σ. 329 : Λειτουργία Μ. Βασιλείου. 

σ. 333 : Κοινωνικά. 

σ. 334 : * Αθανασίου Πατριάρχου πρώην Κωνσταντινουπόλεως, 

σ. 364 : Κοινωνικά του δλου ένιαυτοΰ, Χρυσάφου του Νέου, Μπαλάση. 

σ. 386 : €Η Λειτουργία των Προηγιασμένων. 

σ. 389 : «Νυν αι δυνάμεις», Ίωάννου Λαμπαδαρίου Κλαδά (σβησμένο 

καί άπό κάτω μέ τό ίδιο χέρι Ίωάσαφ του Νέου Κουκουζέλη). 

σ. 399 : Θεοτοκίον. 

σ. 418 : «Μάθημα είς τήν "ΐψωσιν του Σταυρού», Χρυσάφου τού Νέου 

Μπερκέτη, Νέων Πατρών. 

σ. 499 : «Κοντάκιον δίχορον ψαλλόμενον είς τόν άκάθιστον "Υμνον» 

(Τη 'ΐπερμάχω). 

σ. 501 : «Εκκλησιαστικόν Τη Ύπερμάχω». 

σ. 511 : «"Αμωμος καλλωπισθείς υπό Χρυσάφου τού Νέου», 

σ. 520 : «Είρμοί καλοφωνικοί καί έντεχνοι», Πέτρου Μπερκέτη. 

σ. 540 - 522 : «Ειρμοί καλοφωνικοί» Παναγιώτου Χαλάτζογλου, Πα¬ 

τριάρχου Καρύκη, Χουρμούζη ίερέως 

Γραφή : Επιμελημένη. Έρυθρόγραφα: τίτλοι, άρχιχά, μαρτυρίαι, καί μέρος των 
μεγάλων ύποστάσεων. Κοσμήματα ταινιοειδή εις σσ. 1,17, καί 174. Κατάστα- 

σ ι ς καλή. ΛΙ σελ. 300 - 309 ήριθμήθησαν δίς. ΑΙ της β' άριθμήσεως έδηλώθησαν διά της 
προσθέσεως ένός β. Στάχωσις έκ ξύλου καί δέρματος μελανόχρου. Έντετυπωμέναι 
παραστάσεις καί κοσμήματα. 

21. 
24(23β) Χαρτ. 10χ15, σσ. 602, στ. 12, άκεφ., ΙΖ' - ΙΗ' αί. 

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ 

Ψαλτική τέχνη, Δοξολογίαι, Εωθινά, Πολυέλεος, Χερουβικά, Κοινωνικά, 

Λειτουργία Μ. Βασιλείου, Προηγιασμένη, Μαθήματα, Θεοτοκία, Ειρμοί 

Καλοφωνικοί. *Ωραι Μ. Παρασκευής, 

σ. α - ζ «Παπαδική». 

σ. 1 : Δοξολογία, Μπαλασίου ίερέως. 
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σ. 8-12 λευκαί σελίδες, 

σ. 13 : Εωθινά. 

σ. 33 : «Αρχή σύν Θεφ Άγίω των Τριαδικών "Υμνων του μεγάλου 
Εσπερινού ποιηθέντων παρά διαφόρων ποιητών παλαιών τε καί νέων, άρχίζει 
ό δεξιός χορός. ’Ανοίξαντός σου τήν χεϊρα...». 

σ. 46 : «Κεκραγάρια συνοπτικά» ποιηθέντα παρ’ Τωάννου. 

σ. 57 : «Τή 'Υπερμάχψ δίχορον». 

σ. 59 : «Τρισάγιον νεκρώσιμον κατ’ έξήγησιν». 

21α9. 

σ. 65 : Κεκραγάρια μετά τροπαρίων (άνάμικτα). 

σ. 102 : Πασαπνοάρια. 

σ. 141 : «Διά ξύλου ό Άδάμ». 

σ. 216 : λευκή. 
Μέχρι της σ. 216 ούδέν δνομα μελουργοΰ άναφέρεται πλήν του Μπα¬ 

λασίου είς τήν αρχήν και του Τωάννου. 

21β\ 

σ. 217 : «Δοξολογία μεγάλη ποιηθεΐσα παρά κυρ Μελχισεδέκ Επι¬ 

σκόπου Ρεδεστοΰ». 

σ. 222 : Δοξολογία Χρυσάφου του Νέου. 

σ. 228 : Δοξολογία Μπαλασίου : «Πεντάφωνος καί φθορική ήτοι εις τό 
νενανω ρέπουσα, ήχος πλ. Α\ 

σ. 239 : «’^σματικά τών Δοξολογιών των οκτώ ήχων», Πέτρου Με- 

λωδοΰ. 

σ. 244 : «Δύναμις, Ξένου Κορώνη καί πρωτοψάλτου της * Αγίας Σο¬ 

φίας». 

σ. 247 : «"Οσοι είς Χριστόν», 

σ. 248 : «Πολυέλεος» Πέτρου του Μπερκέτη του Μελωδού. 

σ. 269 : «Πασαπνοάριον Μανουήλ του Γαζή έντεχνόν τε καί γλυκύ- 

τατον». 

σ. 274 : «*Αλληλούια» Θεοδούλου Μοναχού, 

σ. 274 : Χερουβικά : Χρυσάφη τού Νέου, Μπαλασίου. 

σ. 310 : Κλήμεντος «συνοπτικόν», 

σ. 311 : Δαμιανού. 
σ. 314 : «Τδού καί τά μικρά χερουβικά σμικριθέντα παρά κύρ Αντω¬ 

νίου ίερέως της Μεγάλης Εκκλησίας». 

σ. 319 : «Χερουβικόν έποιήθη υπό τού Μαθητού κυρού Σαλαμπάση». 
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σ. 322 : Κοινωνικά : Γεωργίου Ρεδεστινοΰ, 

σ. 345 : * Αθανασίου Πατριάρχου Άδριανουπόλεως. 

σ. 351 : Λευκή. 

σ. 352 : Θ. Λειτουργία Ίωαν. Χρυσοστόμου. 

σ. 352 : «"Αγιος δ Θεός». Του Μ. Βασιλείου, «"Αγιος, "Αγιος». 

σ. 353 : «Σέ ύμνοΰμεν». 

σ. 354 : «Τήν γάρ σήν μήτραν» Ξένου Κορώνη, 

σ. 355: Προηγιασμένη: «Νυν αί δυνάμεις», ποίημα Λογγίνου Μονά¬ 

χου. «Γεύσασθε», Ίωάννου του Κλαδά. 

σ. 356 : Κοινωνικά του όλου ένιαυτου. 

σ. 376 : «* Ανάστα δ Θεός». 

σ. 378 : «Έξηγέρθη ώς δ ύπνων» Νικηφόρου του * Ηθικού, 

σ. 392 : «*Αρχή... καί των κατ* ήχον Μαθημάτων Θεοτοκίων», 

σ. 435 : «*Αλληλούια», «Ιδού ό Νυμφίος», «"Οτε οι ένδοξοι μαθηταί». 

σ. 437 : «Ειρμοί καλοφωνικοί» Πέτρου Μπερκέτη. 

σ. 450 : α*Ακαλαυθία των Ωρών της κατά σάρκα Γεννήσεως», Σωφρο¬ 

νίου Πατριάρχου Ιεροσολύμων. 

ΤΩραι των Θεοφανείων. 

σ. 480 : ΤΩραι Μ. Παρασκευής. 

σ. 505 : Χερουβικά : Θεοφάνους, 

σ. 507 : Παύλου ίερέως του Σκοπελίτου, 

σ. 512 : Καλλίστου Ίεραμονάχου, 

σ. 514 : Ιωακείμ Βιζύης του Σαλαμπάση, 

σ. 520 : «Αίνεΐτε», Γεωργίου Κουτρουκά του εξ * Αθηνών. 

31ψ\ 

Δόξα «Ιδού πεπλήρωται...»(έλλείπει ή άρχή) Κεκραγάρια, Πασαπνοάρια, 

Τιμιωτέραι, 

Χερουβικά* Αντωνίου, Μανουήλ Χρυσάφη, Ιωακείμ Τβηρίτου. 

Κοινωνικά, Μπαλασίου. 

σ. 597 : «"Αγιος - άγιος» Αναστασίου Ραψιανιώτου. 

Ό κώδιξ άποτελεϊται έκ τεσσάρων τμημάτων διαφόρων κωδίκων συνεσταχωμένων 
είς έν. Παλαιοτέρα χεΙρ ήρίθμησεν τά τμήματα διά των ένδείξεων* 21α, 21β, 21γ. Γρ α φ ή 
έπιμελημένη. Έρυθρόγραφα: υπότιτλοι, άρχικά, μαρτυρίαι καί μέρος των μεγάλων ύπο- 

στάσεων. Κατάστασις μετρία' τά έρυθρά γράμματα είς τήν άρχήν Ιδίως Ιχουν σβυ- 

σθή. Κοσμήματα ταινιοειδή χρώματος έρυθροΰ καί μαύρου. Στάχωσις έκ ξύλου 
καί δέρματος μαύρου. *Εντετυπωμέναι διακοσμήσεις. Πόρπαι. 

σσ. 7 καί 64 ΜονοκονδυλιαΙ παρόμοιαι μεταξύ των* δυσανάγνωστοι. 

«Κτήμα Παναγιώτου Γριτσάνη». 
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22. 
25(23γ), Χαρτ. 11,5x17, σσ. 858, ΙΗ'-ΙΘ' αΐ. 

•Από σσ. 1 - 500 Σ Τ I X Η Ρ Α Ρ I Ο Ν 
29(238) Άπό σσ. 501 - 858 ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ 

σ. 1 : Κεκραγάρια καί «Δογματικά». 

σ. 40 : Πασαπνοάρια. 

σ. 41 : «Εωθινά Ίωάννου Γλυκύ». 

σσ. 63 - 64 : Λευκαί. 
σ. 65 : «Άνθολόγιον του Στιχηραρίου». 

σ. 67 : Μηναΐον, Τριώδιον. 

σ. 312 : «Είς Γρηγόριον Παλαμάν». 

σ. 342 : Μεγ. Έβδομάς. 

σ. 404 : Πεντηκοστάριον. 
σ. 447 : Ώραι Χριστουγέννων, Θεοφανείων, Μεγ. Παρασκευής, 

σσ. 499 - 500 : Λευκαί σελίδες. 

Έως τήν σ. 499 έκτός του Ίωάννου Κλαδά ουδείς άλλος μελογράφος 

άναφέρεται. 

σ. 501 : «Αρχή σύν Θεω 'Αγίιρ των Καλοφωνικών καί Πανηγυρικών 
Ειρμών» Μπερκέτου Τζελέπη, Παναγιώτου Χαλάτζογλου, Μπαλασίου. 

«Κρατήματα» Γλυκύ, Πέτρου, Γερμανού, Μελετίου του Σιναίτου. 

σ. 525 : Κύρ Δημητρίου Λαμπαδαρίου του διδασκάλου του κύρ Πέτρου, 

σ. 533 : Κράτημα «Θεόν άνθρώποις ίδεΐν άδύνατον» Του «μακαρίτου» 

κύρ Πέτρου. 

σ. 534 : Κράτημα, κύρ Δανιήλ Λαμπαδαρίου. 

σ. 549 : «Κοινωνικά καθημερούσια σύντομα τής έβδομάδος» κύρ Πέ¬ 

τρου του Λαμπ. 

σ. 583 : «Πολυέλεος συνοπτικός ποίημα του μακαρίτου Πέτρου Τζε^ 

λέπη». , 

σ. 599 : «Θεοτόκε Παρθένε», κύρ Πέτρου. 

σ. 621 : Δοξολογίαι. 
σ. 747 : «* Ανοίξω τό στόμα μου». 

σ. 790 - 794 : Λευκαί. 

σ. 795 : Χερουβικά. 

Κοινωνικόν Χρυσάφη. 

σ. 836 : «"Αγιος - άγιος», 

σ. 838 : «Σέ ύμνουμεν», 

σ. 848 : «Ιδού ό Νυμφίος». 
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σ. 850 : «'Ότε οί ένδοξοι μαθηταί». 

σ. 842 : «Θεύς Κύριος», 

σ. 843 < «Τύ Προσταχθέν». 

σ. 844 : «Τη 'ΐπερμάχφ δίχορον». 

σ. 851 · «*Αναστάσεως ήμέρα» Χρυσάφη. 

Καί 6 παρών χώδιξ άποτελεΐται έκ της συσταχώσεως δύο διαφορετικών κωδίκων. 

Γραφή έπιμελημένη. *Απύ σ. 621 διαφορετική χείρ καί άπό σ. 795 τρίτη χείρ. Έρυθρό- 

γραφα: υπότιτλοι, άρχικά, μαρτυρίαι, μέρος μεγάλων υποστάσεων. Ταινιοειδής διάκοσμος. 

ΚατάσΤαίΐζ μετρία, φθορά έξ ύγρασίας. Στάχωσις έκ ξύλου καί δέρματος. 

Έντετυττωμένος διάκοσμος. Πόρπαι. 

23. 
36(7) Χαρτ. 11x16, φφ. 96, στ. 11, ΙΗ' - ΙΘ' αί. 

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ (μικρά) 

Μελφδοί: Ιάκωβος καί Πέτρος Λαμπ. Πελοποννήσιος. 

Κεκραγάρια, Πασαπνοάρια, Δοξαστικά, Εωθινά, ^Ιδιόμελα Μ. Τεσσα¬ 

ρακοστής, *Ωραι Χριστουγέννων, Θεοφανείων, Μ. Παρασκευής, Δοξαστικά 

Μ. Έβδομάδος, «Μετά των άγιων», «Τον ήλιον κρύψαντα» (Χρυσάφου), 

ΤρισάγΙον, Φήμη. 

Γραφή έπιμελημένη. Έρυθρογραφα: τίτλοι, άρχικά μετά διακοσμήσεων, μαρτυ- 

ρίαι, καί μέρος μεγάλων ύποστάσεων. Χάσματα: μεταξύ φφ. 55 - 56 έλλείπει φύλλον 
χωρίς νά ύπολογίσθη είς τήν άρίθμησίν, έπίσης έλλείπει τύφ. 95. Κατάστασις καλή. 

Στάχωσις; έκ χαρτονίου καί δέρματος καστανόχρου. Λευκά φύλλα είς τήν άρχήν καί 
τύ τέλος. *Απύ φ. 41 οί στίχοι γίνονται 12 καί τύ περιθώριον έλαττοΰταΐ. 

*Όπισθεν τής πρώτης πινακίδος υπάρχει ή σημείωσις : 

«Ιανουάριου είκοσι δύο ήμέρα Πέμπτη έκαμα άρχήν είς Φανάρι». Είς 

τύ πρώτον φΰλλον (άνευ άριθ.) υπάρχουν τρεις γραμμαι μουσικής μέ τήν 

ένδειξιν «έξήγησις». Κείμενον : «...ηδι τήν σήν διδούς». Είς τήν έσωτερικήν 

πλευράν τής οπίσθιας πινακίδος «,α(ω)κγ' Ίανουαρίου ιδ' ήμέρα Τετράδι ήρχη- 

σεν καί έγινεν χιόνι είς τήν Κωνσταντινούπολή καί είς τάς δώδεκα του αότοΰ 

μηνύς μέρα δευτέρα άπόθανε του πρωτοψάλτου κύρ Πέτρου το παιδί όνόματι 

Κωστάκης άπύ πανούκλα καί έθάφη είς...», καί έν συνεχεία δι* άλλης χειρύς 
«,α(ω)κς-' Φεβρουαρίου ις' έδωσα ένα γρόσι δανεικό». 



Κατάλογος των χειρογράφων τής Βιβλιοθήκης Ποναγιώϊου Γριτσάνη 345 

24. 
9(25) Χαρτ. 11x16, φφ. 73, στ. ΙΙ,ΙΗ'-ΙΘ' <χΙ 

ΣΤΙΧΗΡΑΡΙΟΝ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ 

φ* 1 - 4 : «Προπαιδεία μουσικής κατ’ ερωταπόκρισήν φιλοπονηθέν παρά 

Ίωάσαφ ('Α)γιοθεωδορίτου». 

φ. 5 έξ. : «Αρχή σύν Θεφ 'Αγίφ των Αναστάσιμων καί των Κεκρα- 

γαρίων ποιήμα κυρ Θεοδοσίου του Χίου τα δέ άναστάσιμα του μουσικολογιω- 

τάτου κυρίου Χρυσάφου του Νέου». 
• 

Γραφή έπιμελημένη. Έρυθρόγραφα; υπότιτλοι, μαρτυρίαι, άρχικά καί μέρος μεγά¬ 

λων ύποστάσεων. Άπό φ. 52 μελάνη έρυθρά καί μαύρη διαφορετικής άποχρώσεως. Κ α τά¬ 

στα σ ι ς πολύ καλή. Στάχωσις έκ χαρτονιού καί δέρματος καστανόχρου. Χάσμα¬ 
τα. Έξέπεσαν τά φύλλα 73 καί 74. 

φ. 83β : «Έγράφη παρά του Παπαγγελή Σακελλαρίου Πάτρας». 

«Καί τόδε σύν τοΐς άλλοις Νικολ. Εύθ.... τω αναγνώστη κτήμα καθέστη- 

κεν 1821 Νοεμβρίου 4». 

«Το παρόν βιβλίον ύπάρχει έμοΰ Γεωργίου Γριτσώνι». 

25. 
Χαρτ. 16x21,5, φφ. 141, στ. 15, ΙΖ' - ΙΗ' αΐ. 

ΣΤΙΧΗΡΑΡΙΟΝ 

Τριφδιον, Πεντηκοστάριον. 

Γραφή έπιμελημένη. Έρυθρόγραφα: υπότιτλοι, μαρτυρίαι, άρχικά καί μέρος των 
μεγάλων ύποστάσεων. Κατάστασις πολύ καλή. φ. 140β - 141β μεταγενεστέρας γρα¬ 

φής καί μόνον διά μαύρης μελάνης. Τέσσαρα φύλλα λευκά είς τήν άρχήν καί τέσσαρα εΕς 
τό τέλος. Στάχωσις: έκ χαρτονιού καί δέρματος καστανόχρου. Έντετυπωμέναι δια¬ 

κοσμήσεις. 

Δέν άναφέρονται όνόματα μελουργών. 

26. 
10(22) Χαρτ. 16x20,5, σσ. 341, στ. 15, ίτ. 1865. 

ΚΡΑΤΗΜΑΤΑΡΙΟΝ 

Τά Κρατήματα είναι κατακεχωρισμένα κατ’ ήχον, 

σ. 59 : «Ταταρικόν» Τ. Κουκουζέλη. 

σ. 63 : «Καθ’ ύπομίμησίν του σημαντήρος», Τ. Κουκουζέλη. 



346 Μιχαήλ Γ. Άδάμη 

σ. 71 : «Ή Ποταμίδα» του Λασκάρεως. 

σ. 89 : «Φθορικον» του Ί. Κουκουζέλη. 

σ. 93 : «Ίσοφωνία» Ίωάννου του Γλυκύ. 

σ. 96 : «Μέσος» (τέταρτος) του Δοκιανοΰ. 

σ. 104 : «Τερπνήν» Μανουήλ Χρυσάφη. 

σ. 106 : «Κιννήρα» Μανουήλ Χρυσάφη. 

σ. 111 : «Όργανικον» Μανουήλ Χρυσάφη. 

σ. 108 : «Ψάλλεται διά τριών μελών» Μ. Χρυσάφη. 

σ. 116 : «Τρουμπέττα», Δομεστίκου έκ τής Κύπρου. 

σ. 117: «Πολεμικήν» (πλ. Α') Ί. Κουκουζέλη. 

σ, 122 : «Τή μικρή σημαντήρι» Ξένου Κορώνη. 

σ. 124 : «Ώραΐον» Ί. Κουκουζέλη. 

σ. 128 : «Τή μέγα σημαντήρι» Ί. Κουκουζέλη. 

σ. 132 : «Όρφανήν» Ί. Κουκουζέλη. 

σ. 135 : «Ροδάκινον» Ξ. Κορώνη. 

σ. 141 : «Του Μεγάλου Πριμμικηρίου» Γλυκύ. 

σ. 145 : «Τή Βουλγάρικον» Ί. Κουκουζέλη. 

σ. 148 : «* Αηδών» Ί. Κουκουζέλη. 

σ. 154 : «Αηδών» Ξ. Κορώνη. 

σ. 174 : «Έντεχνον» Κυρ Γρηγορίου τοΰΜπούνη του * Αλυάτου (πλ. Β') 

σ. 179 : «Δύσκολον» Ί. Κουκουζέλη. 

σ. 187 : «*Ανυφαντής» Ί. Κουκουζέλη. 

σ. 200 : «Σουρλάς» (ή Ζουρλάς) Ίωάννου Γλυκύ. 

σ. 206 : «Ό Μονόππους» Ί. Κουκουζέλη. 

σ. 215 : «Τή μουσικώτατον» Ί. Κουκουζέλη (Βαρύς). 

σ. 224 : «Κυρ Μανουήλ, δπερ έποιήθη έν τη Σερβίφ». 

σ. 230: «Μαργαρίτης» (πλ. Δ') Ί. Κουκουζέλη. 

σ. 241 : «*Αηδών» Μανουήλ Χρυσάφη. 

σ. 244 : «Φθορικήν» Ί. Κουκουζέλη. 

σ. 247 : «Ψαλτήρας» Πρασίνου. 

σ. 249 : «Ναγαράς» του Κλαδα. 

σ. 254 : «'Η Βιόλα καί Καμπάνα» του Ί. Κουκουζέλη. 

σ. 258 : «Τροχής» Ί. Κουκουζέλη 

σ. 260 : «Τού Βασιλέως» Ί. Κουκουζέλη 

σ. 264 : «Ροδάνι» Ξ. Κορώνη. 

σ. 269 : «Παρόμοιον» του Ναγαρά. 

σ. 277 : «Φθορικήν» Κλαδά. 

σ. 284 : «Καλόν» Ί. Κουκουζέλη. 

σ. 287 : «Παπαδόπουλον» Ί. Κουκουζέλη. 

σ. 291 : «Λεπτότατον» Ί, Κουκουζέλη. 
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σ. 294 : «Παρόμοιον του Χορού» Κουκουζέλη. 

σ. 305 : «Χορός» Ί. Κουκουζέλη. 

σ. 317 : «Τό Έμπαχούμ» Ξ. Κορώνη, 

σ. 336 : «*Η Ψαλτήρα» Πρασίνου, 
σ. 338 : «'Η Ψαλτήρα» Μπούνη. 

"Ετεροι Μελουργοί, οί όποιοι άναφέρονται είς τό χφον. 

Άργυρός άπό τήν Ρόδον σ. 98, Άβασιώτης σ. 82, Άγαλλιανός Μανουήλ 
Δομέστικος σ. 211, Γαβριήλ Ιερομόναχος έκ της Μονής των ΞανΘοπούλων, 

σσ. 66, 67, 92, 93, Γαβριήλ Επίσκοπος 'Ιερισσου σ. 21, Γεώργιος Ραιδε- 

στινός σ. 36, Κοντοπετρής Γεώργιος Δομέστικος σ. 95, Κοσμάς Ίβηρίτης σ. 

38, Κωνσταντίνος έξ Άγχιάλου σ. 29, 31, 37, Μαγουλάς Κων/νος σ- 84, 

Μάρκος, Νικηφόρος * Ηθικός σ. 14, Μελχισεδέκ Ραιδεστοΰ σ. 35, Σγουρό- 

πουλος Γεώργιος σ. 334. 

Γραφή έπιμελημένη. Έρυθρόγραφα: υπότιτλοι, άρχικά, μαρτυρίαι, καί μέρος μεγά¬ 

λων υποστάσεων. Κατάστασις καλή. Στάχωσιςέκ χαρτονίου καί δέρματος μελά- 

νόχρου. Έντετυπωμέναι διακοσμήσεις. Δύο φύλλα λευκά είς τήν άρχήν καί τρία είς τό 
τέλος. 

σ. 341 : «Τό παρόν έγράφη παρ’ έμοΰ Σταυρή καί μαθητου του κύρ 

Δανιήλ Λαμπαδαρίου έν δτει ,αψξε' (1765). 

27. 
49(27) Χαρτ. 16,5x23, σσ. 306, ΙΗ' αΐ. 

ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ 

Ακάθιστος ποιηθείς παρά κύρ Ίωάννου Λαμπαδαρίου του Κλαδά. 

Ακάθιστος (κατ’ έπιλογήν στίχων) Μανουήλ του Λαμπαδαρίου του 

Χρυσάφου. 

Ακάθιστος (όκτάηχος) Πέτρου Μπερκέτη. 

«Οίκος» Πέτρου Λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου. 

Γραφή έπιμελημένη. Άπό σ. 182 άλλαγή χειρός. Έρυθρόγραφα: όπότιτλοι μαρ- 

τυρίαι, άρχικά καί μέρος μεγάλων όποστάσεων. σ. 1 Κόσμημα έξ άνθέων. Κατάστασις 
καλή. Σ τ ά χ ω σ ι ς : Έκ χαρτονίου καί δέρματος βυσσινόχρου. Έντετυπωμέναι διακοσμή¬ 

σεις χρυσοποίκιλτοι. Τέσσαρα φύλλα λευκά είς τήν άρχήν καί τέσσαρα είς τό τέλος. 

σ. 2 : «Του παρόντος βιβλίου έμου κτήματος δντος ήρίθμησα τάς σελί¬ 

δας καί συνέταξα τον κατάλογον πρός εόχερεστέραν χρήσιν αύτου κατά τε τήν 

εδρεσιν καί μελέτην των περιεχομένων. Έν Αλεξάνδρειά 18 Όκτωβρίου 
1893 Παναγιώτης Γρίτσάνης Μουσικός Ζακύνθιος». 



348 Μιχαήλ Γ. Άδάμη 

28. 

43(28) Χαρτ. 13,5x20, σσ. 303, στ. 15, ΙΗ' - ΙΘ' »[, 

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ 

σ. 1 : «Το μέγα ίσον Τωάννου του Κουκουζέλη, οπερ έξηγήθη ύπό 

κύρ Πέτρου Λαμπαδαρίου». 

«Αρχή σύν Θεφ Άγίψ του μεγάλου εσπερινού, έξηγηθέντος ύπό Πέ¬ 

τρου)). 

Άνοιξαντάρια διαφόρων ποιητών, «διπλά, άργότερα και συντομώτερα», 

Κουκουζέλη, Μανουήλ Χρυσάφη, Γεωργίου Πανάρετου, Ιωάννη Κλαδά, 

Γεωργίου Κοντοπετρή, Άρκαδίου Μονάχου, Ξένου Κορώνη, Άγάθωνος, 

Άμπελοκηπιώτου. 

«Πάντα εν σοφία...» «Δόξα καί νυν», «ψάλλεται δίχορον μέλος παλαιόν 

καί έντεχνον». 

«Μακάριος Άνήρ» Παλαιόν, των Χαλιβούρη, Κουκουζέλη, Κλαδά, 

Κορώνη. 

«Μακάριος άνήρ» Άγιοσοφητικόν καί τών Μανουήλ Άγαλλιανοΰ, 

Κοντοπετρή, Αθανασίου Μονάχου, Τζακνοπούλου, 3Αγάθωνος, Στυλιανού 

ίερέως, Μοσχιανού, Ίωάννου του Ξηρού, 

σ. 142 : «Φράγκικον» Κουκουζέλη. 

«Μακάριος άνήρ» Θεόδωρου Άργυροπούλου, Δοΰκα Λαοσυνάκτη, Δη- 

μητριού Δοκιανού, Χαλυβούρη. 

Τό τέλος του «Μακάριος Άνήρ» δίχορον. 

σ. 174 : «Μακάριος άνήρ παλαιόν καλλωπισθέν» υπό Μάρκου Ξανθο- 

πούλου. 

σ. 179 : «'Ίνα τί έφρύαξαν έθνη» Γενναδίου του έξ Άγχιάλου. 

σ. 179 : «'Ίνα τί έφρύαξαν έθνη» Στίχοι καλοφωνικοί παρά διαφόρων 

ποιητών. 

σ. 194 : «'Ίνα τί έφρύαξαν έθνη» Αναγραμματισμός Κουκουζέλη. 

σ. 202 : «'Ίνα τί έφρύαξαν έθνη» Καλοφωνικόν Κουκουζέλη. 

σ. 210 : «'Ίνα τί έφρύαξαν έθνη» «Τό θαυμάσιον» Κορώνη, 

σ. 218 : «'Ίνα τί έφρύαξαν έθνη» Κορώνη, 

σ. 225 : «'Ίνα τί έφρύαξαν έθνη» Κορώνη, 

σ. 233: «Παρέστησαν οί Βασιλείς της γης» Ί. Κουκουζέλη. 

σ. 238 : «*0 κατοίκων έν ούρανοΐς» Κουκουζέλη. 

σ. 245 : «Τότε λαλήσει πρός αυτούς», Κουκουζέλη. 

σ. 253 : «Έγώ σήμερον γεγέννηκά σε», Μανουήλ τού Χρυσάφου τού 

παλαιού. «Δι3 ορισμού Βασιλέως Κωνσταντίνου τού τελευταίου». 
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σ, 260 : «Αίτησαι παρ’ εμού», Κουκουζέλη. 

σ. 273 : «Δουλεύσατε τω Κυρίω, τδ καλούμενον δύσκολον», Κουκου¬ 

ζέλη. 

σ. 267 : «'Ως σκεύη κεραμέως», Κουκουζέλη, 

σ. 281 : «Δουλεύσατε τω Κυρίω», Κορώνη. 

«Καί άγαλλιασθε αύτω έν τρόμω», Γαβριήλ Ίερομονάχου Ξανθοπού- 

λου. 

σ. 294 : «"Οταν έκκαυθή έν τάχει ό θυμδς αότοΰ», Ίωάννου Δοκιανοΰ. 

σ. 299 : «Θεοτόκε Παρθένε», άναγραμματισμός, Κουκουζέλη. 

Γραφή έπιμελημένη. Έρυθρόγραφα: ύπότιτλοι, μαρτυρίας άρχικά καί μέρος μεγά¬ 

λων υποστάσεων. Κατάστασής καλή. Στάχωσιςέκ χαρτονιού καί δέρματος μελά- 

νόχρου. Έμπροσθεν καί όπισθεν έχουν προστεθή φύλλα χάρτου λευκά. 

Έν τω τέλει πίναξ περιεχομένων καταρτισθείς υπό Π. Γριτσάνη. 

σ. 306 : «Ό της Χρίστου Μεγάλης Εκκλησίας Πρωτοψάλτης Κων¬ 

σταντίνος Βυζάντιος». 

«Μετά ταΰτα έκτησάμην έγώ Παναγιώτης Γριτσάνης». 

29. 
8(29) Χαρτ. 11χ16, φφ. 84, στ. 11, ΙΗ'- ΙΘ' αί. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ 

Πέτρου Λαμπαδαρίου Πελοποννησίου. 

Κεκραγάρια, πασαπνοάρια, εωθινά. 

φ. 82 δι’ άλλης χειρός : «Κύριε, ή έν πολλαις άμαρτίαις». 

Γραφή έπιμελημένη. Έρυθρόγραφα: υπότιτλοι, μαρτυρίκι, μέρος μεγάλων υπο¬ 

στάσεων καί άρχικά. Κατάστασις καλή. Στάχωσις έκ χαρτονιού καί δέρματος 
μελανόχρου. Έντετυπωμένοι διάκοσμοι. Δύο φύλλα λευκά είς τήν άρχήν καί ένα είς τό 
τέλος. 

31. 
30(31) Χαρτ. 16x23, φφ. 425, στ. 14, ΙΖ'-ΙΗ' αί. 

ΜΑΘΗΜΑΤΑΡΙΟΝ 

φ. 1 - 114β : «Καλοφωνικά Θεοτοκία» κατ’ ήχον, 

φ. 116β -291 : «Μαθήματα εις Δεσποτικάς έορτάς καί πρδς τούς έπι 
σήμους άγιους του όλου ένιαυτοΰ». 

φ. 352 - 386 : «Κράτηματάριον», «Ήχήματα» καί «Νάϊα». 
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φ. 389 - 394β : «"Αμωμος καί ιδιόμελα νεκρώσιμα», 

φ. 406 -425 : «Ειρμοί καλοφωνικοί». 

Γραφή έπιμελημένη. Έρυθρόγραφα: υπότιτλοι, μαρτυρίαι, άρχικά, καί μέρος των 
μεγάλων υποστάσεων. Μικρογραφία είς φ. 1. Είς τήν άρχήν δύο φύλλα λευκά. Σ τ ά χ ω- 

σ ι ς μεταγενεστέρα. 

Είς τήν τρίτην σελίδα των εν αρχή λευκών φύλλων υπάρχει ή σημείωσις : 

«Τό παλαιόν τούτο της Βυζαντινής μουσικής βιβλίο αγόρασα έν κακή κατα- 

στάσει. Έπαναδέσας δ* αύτό μετά προσθήκης λευκού χάρτου, ήρίθμησακατά 

πρώτον τάς σελίδας, εΐτα διευκρίνησα διά πίνακος καί καταλόγου τά περιε¬ 

χόμενα καθ’ ήν τάξιν πρέπει νά ύπάρχει έκαστον βιβλίον πρός άκριβή μέν γνώ- 

σιν των περιεχομένων, εόχερή δέ μελέτη αύτου. Εύχομαι άπό καρδίας όπως 

τοιαΰτα δυσεύρετα καί μή έντετυπωμένα βιβλία λαμβάνωσι πάντοτε τήν 

περιποίησιν τού παρόντος, άναγνωρίζητε δέ ή πολύτιμος αυτών αξία ύπ’ έκεί- 

νων, είς ών τάς χείρας σύν τω χρόνω τυγχάνουσι. Παναγιώτης Γριτσάνης 

μουσικός Ζακύνθιος. "Εγραψα έν Άλεξανδρείφ 1892». 

32. 
42(32) Χαρτ. 15,5x23, σσ. 1336, στ. 15, *Ακεφ. ΙΘ' αΐ. 

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ 

Ή συνήθης δλη τής άνθολογίας. Κύριοι μελουργοί : Πέτρος ό Πελοπον- 

νήσιος, Ιάκωβος, Δανιήλ ό Πρωτοψάλτης. 

Γραφή έπιμελημένη. Έρυθρόγραφα: υπότιτλοι, μαρτυρίαι, άρχικά καί μέρος των 
μεγάλων υποστάσεων. Χάσματα: Μεταξύ των σσ. 212 - 213 έλλείπει §ν φύλλον χωρίς 
νά £χη ύπολογισθη είς τήν άρίθμησιν. Τύ χφον είναι άκέφαλον άρχεται έκ της σ. 39. Κ α τά¬ 

στα σ ι ς καλή. Στάχωσιςέκ χαρτονίου καί δέρματος μελανόχρου. Ελλείπει ή έμπρο- 

σθία πινακίς. 

σ. 461 : «Ή παρούσα Δοξολογία τού Ιακώβου (ήχος Β') ύπό μέν τού 

Γρηγορίου έξηγήθη είς ήχον Β' ύπό δέ τού Χουρμουζίου είς ήχον πλ. Β' 

Π. Γριτσάνης». 

33. 
Χαρτ. 11x15,5, φφ. 179, στ. 16, 14, 13, φφ. 1-74 1809, φφ. 75 - 179 ΙΘ1 αΐ. 

2(34α') φφ. 1- 74 ΕI Ρ Μ Ο Λ Ο Γ I Ο Ν 

41 (34β') φφ. 75 -110 Α Ν Θ Ο Λ Ο Γ ϊ Α (Σπάραγμα) 

26(34/) φφ. 111-179 ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ (Σπάραγμα) 

Τό σύνηθες περιεχόμενον τού ΕΙρμολογίου. 

φ. 49 : «Ή Ζωή έν τάφ«ρ». 
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φ. 49β : «"Αξιόν έστί». Προσόμοια. 

φφ. 58 - 65 : Απολυτίκια «άναστάσιμα». 

φ. 75 : «Τήν σύν ειρήνην» Πέτρου Μπερκέτη. 

φ. 78 : «Πολυέλεος» Πέτρου Λαμπαδαρίου -του Πελοποννησίου. 
φ. 97 : «Πολυέλεος» Γεωργίου Χουρμούτη. 

φ. 111 : Δοξολογίαι κατ’ ήχον. 
Χερουβικά : «Του Δείπνου σου...» «Σιγησάτω πασα σαρξ». 

«ΈξηγέρΘη ώς δ ύπνων...» 

Ό κώδιξ άποτελεΐται έκ τριών κωδίκων συνεσταχωμένων είς Ιν. ’Ακέφαλον, έρχε¬ 

ται έκ φ. 17. Φφ. 112β - 113β λευκά. Γραφή έπιμελημένη. Έρυθρόγραφα: όπότιτλοι, 
μαρτυρίαι, άρχικά καί μέρος των μεγάλων υποστάσεων. Στάχωσις έκ ξύλου καί δέρ¬ 

ματος καστανόχρου. Έσωτερικώς των πινακίδων παραστάσεις χρυσόγραφοι. Πόρπαι. 
Στιχομετρία ποικίλλει : φ. 22β στίχοι 16. Άπδ φ. 23 στίχοι 13 ή 14. Κ α τ ά σ τ α- 

σις καλή. 

φ. 74β : «Τέλος καί τφ εν Τριάδι ύμνουμένφ δόξα, 

τδν δάκτυλον γράψαντα, τδν κεκτημένον, 

φύλαττε τούς τρεις ή Τριάς Τρισολβίως 

,αωθ' (1809) Ιανουάριου κα'». 

34. 
6(32) Χαρτ. 24,5x17, II4, στ. 13, ΙΘ' αΐ. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ 

«Άναστασιματάριον σύντομον, κατά τδ ύφος της Μεγάλης Εκκλησίας, 

6περ έμελοποιήθη παρά κύρ Πέτρου του Πελοποννησίου». 

Παρασημαντική ή του Χρύσανθού. Γραφή έπιμελημένη. Έρυθρύγραφα: 

ύπότιτλοι καί μαρτυρίαι. Άστάχωτον είς 11 τετράδια. 

35. 
5(35) Χαρτ. 15,5x23, σσ. 279, στ. 14, ίτ. 1818 

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ 
ΚΑΛΟΦΩΝΙΚΟΝ ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΝ 

ΚαλοφωνικοΙ είρμοί, κρατήματα. Έξήγησις Γρηγορίου Λαμπαδαρίου. 

Μελουργοί 

Αρσένιος δ Μικρός : σ. 1. 

Γερμανός Άρχιερεύς Νέων Πατρών : σσ. 62, 83, 97, 162, 165, 168. 
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Μπαλάσιος 'Ιερεύς : σσ. 4, 6, 7, 8, 10, 13, 16, 18, 55, 64, 66, 68, 85, 

116, 133, 150, 160, 170, 172, 174, 176. 

Δημήτριος Δομέστικος : σσ. 21, 89. 

Βυζάντιος Πέτρος Μπερκέτης ό μετακληθείς Μελωδδς : σσ. 25, 26, 27, 

29, 31, 33, 36, 38, 40, 43, 45, 48, 57, 76, 78, 92, 93, 100, 102, 105, 109, 

113, 118, 123, 127, 130, 135, 136, 139, 142, 154, 156, 181, 183, 184, 186, 

188, 190, 192. 

Γεώργιος Κρής : σσ. 52, 54, 196, 218, 265, 270. 

Ιάκωβος Πρωτοψάλτης : σσ. 59, 224. 

Δαμιανός Ιερομόναχος σ. 70. 

Ιωάννης ό Πρωτοψάλτης σσ. 73, 201, 204, 206, 235, 261. 

Πέτρος Λαμπαδάριος ό Πελοποννήσιος, σσ. 81, 211, 214, 221, 227, 

240, 264. 

Δαμιανός 'Ιερομόναχος ό Βατοπεδινός : σ. 87. 

Μελέτιος Σιναίτης δ παλαιός : σσ. 94, 99, 233. 

Παναγιώτης Πρωτοψάλτης Χαλάτζογλου : σσ. 121, 242, 247. 

Δανιήλ Πρωτοψάλτης : σσ. 145, 238, 245. 

Αθανάσιος Πατριάρχης Ιεροσολύμων : σσ. 178, 179. 

Κρατήματα. 

Γρηγόριος Λαμπαδάριος : σ. 256. 

Χουρμούζιος : σσ. 271, 274. 

Παρασημαντική ή του Χρυσάνθου. Γραφή έπιμελημένη. Έρυθρόγραφα: 

ύπότιτλοι, μαρτυρίαι, άρχικά. Τίτλος όλοσέλιδος, διάκοσμος Π σχήματος. Κατάστα- 

σ ι ς άρίστη. Στάχωσιςέκ χαρτονίου καί δέρματος μελανόχρου. Έντετυπωμένος χρυσο¬ 

ποίκιλτος διάκοσμος. Δύο φύλλα λευκά εις τήν άρχήν καί τρία είς τδ τέλος. 

φ. α' : Ανθολογία τόμος Ε' Καλοφωνικδν ΕΙρμολόγιον, έν φ περιέχον- 

ταΐ άπαντες οί μελοποιηθέντες καλοφωνικοί Ειρμοί είς τάς παρελθούσας 

τρεις έκατονταετηρίδας παρά διαφόρων Εκκλησιαστικών Μουσικοδιδασκά- 

λων παλαιών καί νέων : Οϊτινες έξηγήθησαν παρά του Μουσικοδιδασκάλου 

Κυρίου Γρηγορίου του Λαμπαδαρίου κατά τήν παράδοσιν Πέτρου του Λαμ- 

παδαρίου καί Πέτρου του Βυζαντίου. *Έτι δέ κρατήματα είς τούς όκτώ ήχους 

άνήκοντα έκάστφ είρμώ, έν φ δει ψάλλεσθαι. Ανθολογίας τόμος Ε7. Παρά 

του διδασκάλου Άνθιβόλου διά χειρδς Γιάγκου μαθητου του Κρουστάλλα. 

Έν Κωνσταντινουπόλει 1818 κατά μήνα Σεπτέμβριον. 

Είς τδ πρώτον λευκδν φύλλον όπάρχει ή έξης σημείωσις : 

«Ιάκωβος Ναυπλιώτης Δομέστικος τής του Χρίστου μεγάλης Εκκλη¬ 

σίας τη 22 Ιουνίου 1886». 

9-12-1967 
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36. 
39(36) Χαρτ. 14x20,5, σσ. 867, έτ. 1808 

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ 

σ. 1 : «’Αρχή σύν Θείο Άγίφ του Μεγάλου Εσπερινού ποιηθέντος 
παρά διαφόρων ποιητών παλαιών τε και νέων καί έξηγηθέντος παρά του 

ήμετέρου διδασκάλου Λαμπαδαρίου της του Χρίστου Μεγάλης Εκκλησίας 

κύρ Πέτρου του Πελοποννησίου». 

Άνοιξαντάρια, . Προκείμενα, «Μακάριος άνήρ», Κεκραγάρια, «Φώς 

Ιλαρόν», Πολυέλειοι, Πασαπνοάρια, Εωθινά, Δοξολογίαι, «Τρισάγιον νεκρώ- 

σιμον», «Φήμη παλαιά», «"Ανωθεν οι Προφήται», «"Αγιος ό Θεός του Βήμα¬ 

τος», «Δύναμις», «Αλληλούια». 

σ. 562 : Τά παλαιά Εωθινά εξηγημένα. Αί παλαιαί τΩραι των Χρι¬ 

στουγέννων, Θεοφανείων, Μ. Παρασκευής έξηγημέναι. Ό παλαιός ’Ακάθι- 

στος εξηγημένος ύπό του Πέτρου Βυζαντίου, «Ιδού ό Νυμφίος», «*Ότεοί 

ένδοξοι μαθηταέ». «Άναστάσεως ήμέρα». 

Κρατήματα, Χεραυβικά Κοινωνικά. 

Μελουργοί 

Ί. Κουκουζέλης, Γεώργιος Πανάρετος, Γεώργιος Κοντοπετρής, Μανουήλ 

Χρυσάφης, Ιωάννης Κλαδάς, Άρκάδιος Μοναχός, Ξένος Κορώνης Άγάθων, 

Σγουρόπουλος, Άμπελοκηπιώτης, Χαλιβούρης, Μανουήλ Άγαλλιανός, Μι¬ 

χαήλ, Αθανάσιος Μοναχός, Τζακνόπουλος, Στυλιανός Ίερεύς, Μοσχιανός, 

Ιωάννης ό Ξηρός, Θεόδωρος Άργυρόπουλος, Δούκας Λαοσυνάκτης, Δο- 

κειανός, Δημήτριος Δοκειανός, Κουκουμάς, Μάρκος Ξανθόπουλος, Γεννάδιος 

έξ Άγχιάλου, Γαβριήλ ιερομόναχος, Μανουήλ Χρυσάφης (Δι* αϊτήσεως 

του άοιδίμου Βασιλέως Κων /νου), Πέτρος Πελοποννήσιος, Ιάκωβος Πρωτο¬ 

ψάλτης, Ιωάννης Πρωτοψάλτης, Δανιήλ Πρωτοψάλτης, Πέτρος Μπερκέτης, 

Γαζής, Πέτρος μαθητής Πέτρου Λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου, Πέτρος 

Βυζάντιος, Ιωάννης Γλυκύς. 

Γραφή έπιμελημένη. Έρυθρόγραφα: ύπότιτλοι, μαρτυρίας, αρχικά καί μέρος των 
μεγάλων ύποστάσεων. Κατάστασις καλή. Στ.άχωσις έκ χαρτονίου καί δέρματος 
μελανόχρου. *Εντετυπωμέναι διακοσμήσεις. 

σ. 867 : «Τέλος καί τφ έν Τριάδι ύμνουμένω Θεφ δόξα. Έγράφη διά 

χειρός έμοΰ Δρύστρας Κυρίλλου μαθητου του Παρόντος ποιητου έν Ιτει σωτη- 

ρίφ ,αω'η (1808) έν μηνί άπριλίιρ». 

ΕΠΕΤΗΡΙΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ ΣΠΟΥΑΟΝ 'Βτας ΑΕ' 23 
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37α\ 
44 (37α) Χαρτ. 15x22, φ. 1, ΙΔ' - ΙΕ' αί. 

ΠΑΠΑΔΙΚΗ 

(Σπάραγμα - Μονόφυλλον) 

«’Αρχή σύν Θεφ 'Αγίφ της Παπαδικής τέχνης άρχομένης από του ϊσου 

κδρ Ίωάννου του Γλυκέως και Πρωτοψάλτου». 

Μονόφυλλον τδ μόνον διασωθέν έκ του χφου. (Ό Δ. Παπαγιαννόπουλος άνα- 

φέρει ψψ. 7 σ. 28). Φέρει κόσμημα είς τήν κεφαλήν της πρώτης σελίδος. 

38α\ 
17(38α) Χαρτ. 12x18, στ. 9, ΙΘ' αί. 

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ 

(Σπάραγμα) 

«Δοξολογία νέα καλοφωνική τουρκιστί δέ "άραμπάν”)). 

«Ή αυτή συντετμημένη». 

«Δοξολογία ήχος Βαρύς φθορικός». 

Παρασημαντική ή του Χρυσάνθου. Γραφή έπιμελημένη. Έρυθρόγραφα: 

υπότιτλοι καί άρχικά. Άνευ σταχώσεως. 

38β\ 
1(38β) Χαρτ. 16,5x23, φφ. 16, στ. 12, ΙΘ' αί. 

ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΝ 

(Σπάραγμα) 

«Είρμολόγιον των καταβασιών κυρ Πέτρου Λαμπαδαρίου του Πελο- 

ποννησίου». 

"Αρχεται έκ των της Κοιμήσεως καί φθάνει έως τήν Κυριακήν της Σταυ- 

ροπροσκυνήσεως. 

Σπάραγμα χφου. Παρασημαντική ή του Χρυσάνθου. Γραφή έπιμελη¬ 

μένη. Έρυθρόγραφα: ύπότιτλοι, άρχικά, μαρτυρίαι καί γοργά. ’Άνευ σταχώσεως. 
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38γ\ 
19(38γ) Χαρτ., 16x23, φφ. 30, στ. 12, ΙΘ' αΐ. 

ΣΤΙΧΗΡΑΡΙΟΝ 
(Σπάραγμα) 

«Αρχή του στιχηραρικοΰ μέλους Δοξαστικά κατ’ ήχον ποιηθέντα παρά 

Χρυσάφου του Νέου». 

Παρασημαντική ή του Χρυσάνθου. Γραφή έπιμελημένη. Έρυθρόγραφα: 

υπότιτλοι, άρχικά καί γοργά. Έκ του β. 9 τό μέγεθος των φύλλων διαφέρει κατά 3 έκ.' 

πλ. καί 2 έκ. μ. μήκος. ’Άνευ σταχώσεως. 

38δ', 
Χαρτ. 15x20, φφ. 27, ΙΘ' αί. 

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ 

(Σπάραγμα) 

«Χερουβικά έκ των του Πρωτοψάλτου μεγίστων». Γρηγορίου του Πρω¬ 

τοψάλτου. 

Παρασημαντική ή του Χρυσάνθου. Γραφή έπιμελημένη. Έρυθρόγραφα: 

όπότιτλοι, άρχικά καί γοργά. "Ανευ σταχώσεως. 

38ε. 
Χαρτ. 15x21, φφ. 28, στ. 12, ΙΘ' αί. 

ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΝ 

Σπάραγμα 

Προσόμοια κατ’ ήχον Πέτρου Πελοποννγ)σίου. 

Καθίσματα, Έξαποστειλάρια, Καταβασία «Χέρσον άβυσσοτόκον» «Θείω 
καλυφθείς». 

Παρασημαντική ή του Χρυσάνθου. Γραφή έπιμελημένη. Έρυθρόγραφα: 

ύπότιτλοι, άρχικά, γοργά, καί μαρτυρίαι. ’Άνευ σταχώσεως. 
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ΠΙΝΑΞ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΙ 

27 Ακάθιστος (ΙΗ' αί.) 

12 Ακολουθία των Ωρών (ΙΗ' αί.) 

24 Άναστασιματάριον - Στιχηράριον (ΙΗ' -ΙΘ') αι. 

29 Άναστασιματάριον (ΙΗ' - ΙΘ' αί.) 

34 Άναστασιματάριον (10* αί.) 

1 Ανθολογία (ΙΗ' - ΙΘ' αί.) 

2 Ανθολογία (ΙΖ' - ΙΗ' αί.) 

11 Ανθολογία (ΙΖ'-ΙΗ' αί.) 

13 Ανθολογία (£τ. 1732) 

17 Ανθολογία (&τ. 1795) 

18 Ανθολογία (ΙΗ'- ΙΘ' αί.) 

19 Ανθολογία {ΙΗ '-ΙΘ' αί.) 

20 Ανθολογία (ΙΖ'-ΙΗ' αί.) 

21 Ανθολογία (ΙΖ'-ΙΗ' αί.) 

22 Ανθολογία (ΙΗ' - ΙΘ' αί.) 

23 Ανθολογία (ΙΗ'-ΙΘ' αί.) 

28 Ανθολογία (ΙΗ'-ΙΘ' αί.) 

32 Ανθολογία (ΙΘ' αί.) 

33β' Ανθολογία (ΙΘ' αί.) 

33γ' Ανθολογία (Σπάραγμα) (ΙΘ' αί.) 

36 Ανθολογία (£τ. 1808) 

38α' Ανθολογία (Σπάραγμα) (ΙΘ' αί.) 

38δ' Ανθολογία (Σπάραγμα) (ΙΘ' αί.) 

38ζ' Ανθολογία (Σπάραγμα) (ΙΘ' αί.) 

3 ^σματα εις Τουρκικήν γλώσσαν (ΙΗ' - ΙΘ' αί.) 

15 Δοξαστάριον (ΙΘ' αί.) 

8 Είρμολόγιον (ετ. 1698) 

13 Είρμολόγιον (£τ. 1773) 

33 Είρμολόγιον (£τ. 1809) 

35 Είρμολόγιον Καλοφωνικόν (έτ. 1818) 

38β' Είρμολόγιον (Σπάραγμα) (ΙΘ' αί.) 

38ε' Είρμολόγιον (Σπάραγμα) (ΙΘ' αί.) 

38η' Είρμολόγιον (Σπάραγμα) (ΙΘ' αί.) 

38θ' Είρμολόγιον (Σπάραγμα) (ΙΘ' αί.) 

14 Κρατηματάριον - Στιχηράριον (έτ. 1776) 

26 Κρατηματάριον (£τ. 1765). 
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4 Λειτουργία (Ι<Γ - ΙΖ' αί.) 

31 ΜαΘηματάριον (ΙΖ' - ΙΗ') αί. 

16 Παιδική (έτ. 1766) 

37α' Παπαδική (Σπάραγμα - μονόφυλλον) (ΙΔ' - ΙΕ' αϊ.) 

5 Στιχηράριον (ΙΗ'- ΙΘ' αί.) 

6 Στιχηράριον (ΙΖ'- ΙΗ' αί.) 

7 Στιχηράριον Καλοφωνικδν (Ι<Γ' - ΙΖ' αί.) 

14 Στιχηράριον καί Κρατηματάριον (έτ. 1776) 

24 Στιχηράριον - Άναστασιματάριον (ΙΗ'^ ΙΘ' αί.) 

25 Στιχηράριον (ΙΖ' - ΙΗ' αί.) 

38γ' Στιχηράριον (Σπάραγμα) (ΙΘ' αί.) 

38ς' Στιχηράριον (Σπάραγμα) (ΙΘ' αί.) 

22 Στιχηράριον - Ανθολογία (ΙΗ'- ΙΘ' αί.) 

ΠΙΝΑΞ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ 

8 Είρμολόγιον έτ. 1698 

10 Ανθολογία ετ. 1732 

25 Κρατηματάριον έτ. 1765 

10 Παπαδική έτ. 1766 

13 Είρμολόγιον έτ. 1773 

14 Στιχηράριον έτ. 1776 

17 Ανθολογία έτ. 1795 

33 Είρμολόγιον έτ. 1809 

36 Ανθολογία έτ. 1808 

35 Είρμολόγιον Καλοφωνικόν έτ., 1818. 

ΠΙΝΑΞ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΠΑΛΑΙΟΤ 

ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

Άριθ. Κώδικος 

του παρόντος 

1 
2 
3 

4 

5 

6 
7 

8 

10 
11 

’Αριθ. Κώδικος 
καταλόγου Παπαγιαννοπούλου 

27(33) 

48(2) ' 

11(3) 

47(4) 

14(5) 

15(6) 

12(7) 

3(8) 

20(9) άπωλέσθη 
40(10) 

34(11) 
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,θ. Κώδικος Άριθ. Κώδικος 

παρόντος καταλόγου Παπαγιαννοπούλου 

12 32(12) 

13 4(13) 

14 23(14) 

15 21(15) 

16 45(16) 

17 22(17) 

18 38(18) 

19 33(20) 

20 37(19) 

21 24(23β') 

22 25(23γ') καί 29(23δ') 

23 36(7) 

24 9(25) 

25 
— 

26 10(22) 

27 49(27) 

28 43(28) 

29 8(29) 

_ 7(30) άπωλέσθη 

31 30(31) 

32 42(32) 

33 2(34α'), 41 (34β') καί 26(34γ') 

34 6(32) 

35 5(35) 

36 39(36) 

37α' 44(37α') 

38α' 17(38α') 

38β' 1 (38β') 

38γ 19(38γ') 

38δ' — 
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ΠΙΝΑΞ 
ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΩΜΕΝΩΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΙΣ ΜΕΛΟΓΡΑΦΩΝ 

Άβασιώτης 26 
ΆγάΘων 4, 28, 36. 

Αθανάσιος Πατριάρχης 11 

Αθανάσιος Πατριάρχης πρώην Κωνσταντινουπόλεως 20. 

Αθανάσιος Πατριάρχης Ιεροσολύμων 35. 

* Αθανάσιος Μοναχός 28, 36. 

Αθανάσιος. 

Αθανάσιος 'Ιερομόναχος ό Θετταλός 11. 

Αθανάσιος Τουρνόβου Ηγούμενος Ίβηρίτης 8. 

Άλοΐσιος ίερεύς Βικημάνος (Βιτσημάνος) 14. 

Άμπελοκηπιώτης 28, 36. 

Άμυρούτης 7. 

Άναπαρδάς ή Άναπαπαρδάς 7. 

Αναστάσιος Ραψιανιώτης 21. 

Άνδρέας ίερεύς Μοροτζανέτος, Πρωτοψάλτης Κρήτης 14. 

Άνδρέας Σιγηρος 7. 

Αντώνιος 20. 

Αντώνιος ίερεύς της Μεγάλης Εκκλησίας 21. 

Αντώνιος Έπισκοπόπουλος Πρωτοψάλτης Κυδωνιάς 4. 

Άργυρός έκ Ρόδου 26. 

Άρκάδιος Μοναχός 28, 36. 

Αρσένιος ιερομόναχος ό Μικρός 1, 8, 16, 35. 

Βαρθολομαίος 7. 

Βενέδικτος Άμιρούτζης 14. 

Βουναριώτης 7. 

Γαβριήλ Επίσκοπος Τερισσοΰ 26. 

Γαβριήλ Ιερομόναχος Ξανθόπουλος 1, 7, 26, 28, 36. 

Γεννάδιος έξ Άγχιάλου 1, 28, 36. 

Γεράσιμος Ιερομόναχος Χαλκεόπουλος 7. 

Γερμανός 22. 

Γερμανός Μοναχός 7. 

Γερμανός Άρχιερεύς Νέων Πατρών 2, 8, 11, 16, 19, 20, 35. 

Γεώργιος Κοντοπετρής Δαμέστικος 1, 7, 18, 20, 26, 28, 36. 
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Γεώργιος Κρής 35. 

Γεώργιος Κουτρουκας εξ Αθηνών 21. 

Γεώργιος Πανάρετος 1, 18, 20, 28, 36. 

Γεώργιος Ραιδεστινός Πρωτοψάλτης 1, 16» 21, 26. 

Γεώργιος Σγουρόπουλος 7, 26, 36. 

Γεώργιος Χουρμούτης 33β'. 

Γρηγόριος Δομέστικος 7. 

Γρηγόριος Πρωτοψάλτης 385 , 38ζ . 

Γρηγόριος Λαμπαδάριος 35. 

Γρηγόριος Μοναχός 7. 

Γρηγόριος Μπούνης Άλυάτης 1, 16, 26. 

Γούτας 11, 20. 

Δαμιανός Ιερομόναχος ό Βατοπεδινος 11, 21, 35. 

Δανιήλ Πρωτοψάλτης 1, 2, 7, 18, 19, 22, 32, 35, 36. 

Δημήτριος Δοκιανός 28, 36. 

Δημήτριος Δομέστικος 35. 

Δημήτριος ίερεύς ό Συναδινδς 7. 

Δημήτριος Λαμπαδάριος μαθητής του κυρ. Πέτρου 22. 

Δημήτριος Νταμίας Πρωτοψάλτης Κρητης 14. 

Δομέστικος έκ Κύπρου 36. 

Δοκιανός 1, 26, 26. 

Δούκας 1. 

Δούκας Λαοσυνάκτης 28, 36. 

Εύνοΰχος Φιλανθρωπηνός Πρωτοψάλτης 7. 

Ζαχαρίας Χανεντές 3, 19. 

Θεοδόσιος Χίου 24. 

Θεόδουλος Μοναχός 20, 21. 

Θεόδωρος *Αργυρόπουλος 36. 

Θεόδωρος Μανουγράς 7. 

Θεόδωρος (ή Θεόδουλος) Μονάχος 7. 

Θεόδωρος Σγουρόπουλος 7. 

Θεολόγος Ααμπαδάριος 1. 

Θεοφάνης 21- 

Θεοφάνης Πατριάρχης δ Καρύκης 16, 20, 1, 2. 

Θεοφύλακτος 1- 

Ιάκωβος Πρωτοψάλτης 15, 17, 18, 23, 32, 35, 36. 
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^,ής Βιβλιοθήκης Παναγιώτου Γριτοάνη 

21. 

Ιεζεκιήλ Κύπριος 19. 

Ιωακείμ Ίβηρίτης 21. 

Ιωακείμ Βιζύης δ Σαλαμπά^ης 
Ιωάννης Βλάχος 11. , 

Ιωάννης Γλυκύς 1, 7, 19, 20, Τ* ’ ’ ’ α ' 

Ιωάννης Δαμασκηνός 4, 16· 

Ιωάννης Δοκιανδς 28. 

Ιωάννης Ξηρός 36. 

Ιωάννης Λαμπαδάριος 14. 

Ιωάννης Κάλλιστος Μαΐστωρ 7' 

Ιωάννης Καλυβίτης 7. % „ ο* ο6 

Ιωάννης Κλα&άς Λαμπαδάριος * 1 ’ \ ’ ’ * β „α 

Ιωάννης Κουκουζέλης Μαΐστωρ 1> 7> 11’ 14’ 16’ 18’ 19’ 2°’ 26’ 28’ 36 

Ιωάννης Πρωτοψάλτης 18, 19, 20> 21’ 35> 36· 

Ίωάσαφ 7. 

Ίωάσαφ δ Νέος Κουκουζέλης 1^·· 

Ίωάσαφ 'ΑγιοΘεοδωρίτης 24. 

Ίωάσαφ Μονάχος 16. 

Κάλλιστος Ιερομόναχος 21. 

Καμπάνης 7. 

Καρβουνιώτης 7. 

Καρβουναριώτης 7. 

Κοσμάς (μάλλον δ ύμνογράφος) 8. 

Καρύκης : ΐδε Θεοφάνης Πατριάρχης 0 Καρυκης. 

Κοσμάς Ίβηρίτης δ Μακεδών 1, 8, 26. 

Κουκουμάς 7, 36. 

Κλήμης 2, 21. 

Κλήμης Ιερομόναχος 16, 20. 

Κυπριανός Κύπριος 19. 

Κωνσταντίνος έξ Άγχιάλου 1, 11, 16, 26. 

Κωνσταντίνος Βλαστός 12. 

Κωνσταντίνος Βυζάντιος Πρωτοψάλτης 28. 

Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Μαΐστωρ, Δομέστικος 1, 4, 7, 16, 26. 

Λάσκαρης 4, 26. 

Λέων Άλμυριώτης 7. 

Λογγΐνος Μοναχός 21. 

Μανουήλ Άγαλλιανός Δομέστικος 1, 4, 26, 28, 36. 

Μανουήλ Αγγελικός 1. 
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Μανουήλ Άργυρόπουλος Μαΐστωρ 16. 

Μανουήλ Γαζής 4, 11, 18, 21, 36. 

Μανουήλ Θηβαίος 7. 

Μανουήλ Χρυσάφης Λαμπαδάριος 1, 4, 7, 14, 16, 18, 20, 21, 26, 27, 28, 36. 

Μάρκος 26. 

Μάρκος Μητροπολίτης Κορίνθου 7. 

Μάρκος Ξανθόπουλος 36. 

Μελέτιος ^Ιερομόναχος ό Σιναΐτης έκ Κρήτης 18, 11, 19, 22. 

Μελέτιος ό Σιναίτης ό Παλαιός 35. 

Μελχισεδέκ Επίσκοπος Ραιδεστοΰ 11, 23, 26. 

Μελχισεδέκ 1. 

Μιχαήλ 36. 

Μιχαήλ ίερεύς Πατζάδας 7. 

Μοσχιανός 1, 28, 36. 

Μπαλάσιος ίερεύς Νομοφύλαξ 2, 8, 11, 16, 20, 21, 22, 35. 

Ναγαράς 1, 26. 

Νικηφόρος Ηθικός 1, 7, 16, 21, 26. 

Ξένος Κορώνης Πρωτοψάλτης 1, 7, 11, 16, 18, 19, 20, 21, 26, 28, 36. 

Οικονόμου 11. 

Παναγιώτης Λάσκαρης 1. 

Παναγιώτης Πρωτοψάλτης Χαλάτζογλου 11, 16, 20, 22, 35. 

Παύλος ίερεύς Σκοπελίτης 20, 21. 

Πέτρος μαθητής Πέτρου Πελοποννησίου 36. 

Πέτρος Γλυκύς 11. 

Πέτρος Λαμπαδάριος ό Βυζάντιος 18, 19, 35. 

Πέτρος ή Πέτρος Μελφδός ή Πέτρος Τζελέπης ή Μπερκέτης Τζελέπης ή 

Πέτρος Μπερκέτης ό Μελφδός ή Πέτρος Βυζάντιος Μπερκέτης ο 

μετακληθείς Μελφδός 2, 11, 19, 20, 21, 27, 22, 33β', 35, 36. 

Πέτρος Λαμπαδάριος ό Πελοποννήσιος 2, 18, 19, 23, 27, 28, 29, 32, 33β , 

34, 35, 36, 38β', 38ε\ 38ζ'. 

Πράσινος 16, 26. 

Ραιδεστινός 7. 

Σαλαμπάσης 20, 21. 

Στυλιανός 1, 28, ίερεύς 36. 

Σωφρόνιος Πατριάρχης 'Ιεροσολύμων 21. 
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Τζακνόπουλος 1, 36. 

Φωκάς Λαμπαδάριος 16. 

Χουρμούζιος 35. 

Χαλιβούρης 1, 28, 36. 

Χουρμούζιος ίερεύς ή Παπαχουρμούζης 1, 11, 20. 

Χρυσάφης ό Νέος Πρωτοψάλτης 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 16, 20, 21, 23, 24,38γ\ 

ΠΙΝΑΞ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΓΡΑΦΩΝ ΚΤΗΤΟΡΩΝ κλπ 

Β : Βιβλιογράφος 
Κτ : Κτήτωρ 

Δαπ. : Δαπάναις του οποίου έγράφη τό χφον. 

Ε : Ενθυμήσεις όνομάτων έν τοίς χειρογράφοις. 

(Β) : Αναστάσιος Προικονήσιος Δομέστικος (έπί Πατριαρχείας Νικηφό¬ 

ρου) 17 

(Β) : Άνθίβολος διδάσκαλος, 1818. 35. 

(Β) : Γεώργιος Κρής 1795, Όκτωβρίου 15. 17. 

(Β) : Γιάγκος μαθητής Κρουστάλλα 1818, 35. 

(Κτ.) : Δανιήλ Πρωτοψάλτης 7. 

(Β) : Θεοδόσιος έκ Ναυπλίου 1732, Εδκλεος Καπελέτης 10. 

(Κτ.) : Ιάκωβος Ναυπλιώτης Δομέστικος, 22 Ιουνίου 1883, 35. 

(Ε) : Κύριλλος (1749, 1752, 1792) 8. 

(Β) : Κύριλλος Δρύστρας μαθητής Πέτρου Λαμπαδ. Πελοποννησίου, Απρί¬ 

λιος 1808. 36. 

(Β) : Κυπριανός Ιερομόναχος Ίβηρίτης, έκ της έπαρχίας Πιζανίου χωρίου 

Σιάτζιστα 8. 

(Κτ.) : Κωνσταντίνος Βυζάντιος 28. 

(Κτ.) : Νικόλαος, μαθητής Γεωργίου του Κρητός 5. 

(Δαπ.) : Νικόλαος έκ Λειβαδίας 10. 

(Κτ.) : Νικόλαος Εύθ. αναγνώστης 1821, Νοεμβρίου 4. 24. 

(Β) : Παναγιώτης ίερεύς Σακελλίου 1776 Όκτωβρίου 5. 16. 

(Β) : Παπαγγελής Σακελλαρίου Πάτρας 24. 

(Β) : Πέτρος αναγνώστης Κατζαίτης ό Μανταλας 14. 

Β) : Πέτρος Δομέστικος δ Μικρός, 1773 Νοεμβρίου 25. 13. 

(Κτ.): Πέτρος Δομέστικος 1. 

(Β): Σταυρής μαθητής Δανιήλ του Λαμπαδαρίου 1765. 26. 

ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΑΔΑΜΗΣ 



ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ - ΜΑΡΚΟΣ ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ 

Είναι γ\ωστόν τό επίγραμμα * ΕΙς τον τάφον του Διδασκάλου κυρίου 

*Ιωσήφ του Βυυεννίου» Μάρκου Εφέσου του Ευγενικοί1 *. Τοΰχο λήγει ώς 

έξης (στ. 16 - 18): 

*Αλλ*, ώ πάτερ μέγιύτε, πατέρων κλέος, 

μέμνηΰο και νυν των ποθεινών σον τέκνων, 

Θεώ παρεατώς, τη μεγάλη Τριάδι. 

Οί ώς άνω στίχοι εγράφησαν εν δψει των επομένων Θεοδώρου του 

Προδρόμου8: 

*ΑλλΛ ώ καλών κάλλιύτε αεβαστοκράτορ, 

ώ του γένους ερειαμα *Ρωμαίων δόξα, 

νυν δ5 ατύχημα κοινόν, κοινή ζημία, 

μέμνηϋο θερμώς τών ποθεινών ϋου τέκνων 
Θεφ παρεστώς τη μεγάλη Τριάδι 3. 

Ν. Β Τ. 

1. Ν. Β. Τωμαδάκη, Σύλλαβος Βυζανχινών μελετών καί κειμένων, έν Άθή* 

ναις 1961, σσ. 494 · 495 καί την έν σ. 495 σημ. 1 βιβλιογραφίαν. 

9. Του σοφωτάτου Θεοδώρου του Προδρόμου στίχοι ίαμβοι μονφδι- 

κοί έκ προσώπου τής Σεβαστοκραχορίσσης έπί τφ χαύνης όμόζυγι [*Ανδρόνίκφ|τ 
ΑηβοάοΙα Νονπ άοεοηρεΐί αΐ αηηοΐανϊί }ο. Ρ γ 3 η ο, Βοίδδοηπάε, Ρ3ΓΪ3 

1844, σσ. 371-388, 409-405. 

3. Βοίδδοπαάε, *Ένθ* άνωτ., σ. 387, στ. 396*400. 



ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 

ΑΙ 1ΣΤΟΡΙΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤ1ΝΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ 

ΤΟΥ ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ 

ΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΕΚ ΤΗΣ «ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΑ!» 

Τά τελευταία έτη έχει άναπτυχθή ή τάσις προς διακρίβωσιν τών ιστορικών στοιχείων 
είς τά διηγήματα τού Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη. Διά τού παρόντος καταβάλλεται προσ¬ 

πάθεια όπως έξετασθή ή σχέσις τού Παπαδιαμάντη προς τό Βυζάντιον κυρίως ώς παρου¬ 

σιάζεται διά τού μυθιστορήματος του «Ή Γυφτοπούλα», τό όποϊον, όπό τό ψευδώνυμον 
«Μποέμ», έδημοσίευσεν είς συνεχείας είς τάς έπιφυλλίδας τής νεοσυστάτου τότε έφημε- 

ρίδος «Άκρόπολις» άπό τής 21ης Απριλίου μέχρι τής 11ης Όκτωβρίου 18841. 

Κεντρική μορφή τού έν λόγφ μυθιστορήματος είναι ό φιλόσοφος τής Αναγεννή¬ 

σεως Γεώργιος Γεμιστός - Πλήθων 2. Έν τφ προσώπω του ό Παπαδιαμάντης έπιθυμεί 
νά κατακρίνη τό πνεύμα τής άποστασίας άπό τής Όρθοδοξίας, τό όποιον, κατ’ αύτόν, 

ώδήγησεν είς τήν πτώσιν τού Βυζαντίου. Τό ιδεολογικόν τούτο πρόβλημα λύει, μονο- 

πλεύρως βεβαίως, είς τήν «Γυφτοποόλαν». Ό Πλήθων είναι ειδωλολάτρης διά τόν έλλη- 

νισμόν διότι έπιθυμεί νά άναστήση τήν άρχαίαν θρησκείαν3. Ό Β. Κηδδ όρθώς παρα¬ 

τηρεί δτι «ΕΙς τήν φαντασίαν τού Παπαδιαμάντη ό γηραιός φιλόσοφος ήτο άναμφιβόλως 
διώκτης τού Χριστιανισμού... άν καί ήθελε νά έμπνεόση, διά τής έπιστροφής είς τά άρχαΐα 
ήθη καί Ιδεώδη, έμπιστοσόνην είς τόν λαόν καί δι’ αυτής νά έπιζητήση νά σώση τήν 
χώραν του άπό τής καταστροφής τήν όποίαν έβλεπε νά πλησιάζη, Δέν ύπάρχει άμφιβολία 
δτι 6 μυθιστοριογράφος είχε σχηματίσει μονόπλευρον έντύπωσιν τού πολυσχιδούς 
πνεύματος τού Γεμιστού» 4 5. 

Ή κρίσις βεβαίως τού Παπαδιαμάντη είναι ύπερβολική, δέν είναι δυνατόν όμως, 

παρά τό δτι ό Πλήθων άπετέλεσε μεγάλην μορφήν τής Αναγεννήσεως δ, νά τύχη έπικρο- 

τήσεως τό άλλως ούτοπιστικόν έργον του6. Ή υπό τού Παπαδιαμάντη σχηματισθείσα 

1. Τό έργον έξεδόθη τό 1912 είς αυτοτελή τόμον. Χρησίμοποιουμεν ένταυθα τήν 
έκδοσιν του Γ. Β α λ έ τ α, Τά "Απαντα του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη, τόμος τέταρτος, 

Άθήναι 1954, δπου καί ή «Γυφτοπούλα» είς τάς σσ. 193 - 475 ( = Γυφτοπούλα). 
2. Βλ. περί του άνδρός: Ν. Β. Τ ω μ α δ ά κ η, Συλλάβιον βυζαντινών μελετών 

καί κειμένων, τεύχος Β\ Πεζογραφία, Έν Άθήναις 1966, σσ. 151 - 161, ένθα καί ή σχετική 
βιβλιογραφία. 

3. Περί τής ίδεολογίας του Παπαδιαμάντη βλ. έκτενώς: Ν. Β. Τωμαδάκη, 

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, ΘΗΕ τ. Θ\ στ. 1165-1187. 

4. Β. Κ η ο δ, ΟέιηΐδΙβ Ρΐβΐήοη βί δοη δουνεηίΓ, ΕβΙίχβδ ά’ΐηιπιειηΐΐέ, τ. 9 

(1950), σ. 130. 

5. Γ. Μ & δ & ί, Ρΐόίΐιοη βΐ 1β ΡΙήΙοηΐβιηθ <3θ Μίδίτή, ΡβΓίδ 1956, σ. 48. 
6. Ν. Β. Τωμαδάκη: Συλλάβιον..., σσ. 158 - 159. 
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είκών περί Πλήθωνος είναι άρχικώς απόρροια έσφαλμένων γνώσεων προερχομένων 
κυρίως έκ τοΰ έργου τοΰ γάλλου ίστοριοδίφου Ρ. νίΐίβιηήίη: «Εΐυάο$ βυτ ΠιϊδΙοΐΓβ ιηο- 
άετηβ - Γεδοεηδ», Ρ&ηδ 1848 (= νΐΙΙβπίΕΐη), ένθα, μεταξύ άλλων, έν σ. 59 λέγεται ότι 
ό Πλήθων μετά τήν άλωσιν της Κωνσταντινουπόλεως κατέφυγεν είς την Σικελίαν, όμοϋ 
μετά πολλών άλλων έλλήνων, έκεΐ δέ άπέκτησε κύκλον λογίων λίαν σημαντικόν. Λέγει 
έπίσης ότι ό φιλόσοφος κατηγορεϊτο διότι διετήρησεν άνίερον προτίμησιν καί άνοσίαν 
πίστιν διά τούς θεούς τών άρχαίων έλλήνων, ότι άνέστησεν είς τήν ψυχήν του τήν χίμαιραν 
καί τούς πόθους τοΰ Τουλιανοΰ καί ότι τέλος περιεβάλλετο είς τό άντρον του έν Πελο- 
ποννήσφ ύπό παντός είδους μνημείων καί άγαλμάτων τών άρχαίων θεών. 

Τόν νΐΐίοιη&ΐη πιστώς Ακολουθεί ό Παπαδιαμάντης λέγων ότι «ό Γεώργιος Γεμιστός 
έπεθύμει ούδέν ήττον ή να έπανιδρύση είς τήν Ελλάδα τήν άρχαίαν θρησκείαν, τήν 
λατρείαν τού Διός, τής Ήρας, τής * Αθήνας, τής Αφροδίτης καί τών άλλων τής άρχαιό- 
τητος θεών... Ό Γεώργιος Γεμιστός ή Πλήθων κατφκει έν τφ Πληθωνείφ άντρφ, δπερ 
είχε φροντίσει να παρασκευάση εύαρμόστως προς τάς άρχαίας έλληνικάς παραδόσεις. 
Είδωλα καί ξόανα θεών, τά μόνα άτινα είχον διασωθή έκ τής φανατικής μανίας τών 
μοναχών, σύμβολα καί έμβλήματα άρχαΐα, βωμοί, θυμέλαι, θύρσοι, γλαύκες, ούδέν 
έκ τών κλασσικών έμβλημάτων ελειπεν έκ τοΟ άντρου τού Πλήθωνος» ι. 

Ό Παπαδιαμάντης όμως όποπίπτει είς βασικώτατον χρονολογικόν σφάλμα, τό 
όποιον δεικνύει συγχρόνως καί τάς γνώσεις του διά τό Βυζάντιον κατ’ έκείνην τήν έποχήν* 
διατείνεται ότι τά άναφεράμενα είς τήν «Γυφτοπούλαν» γεγονότα λαμβάνουν χώραν 
τόν Απρίλιον καί Μάϊον τοΰ έτους 1453. 'Ο Πλήθων όμως είχεν ήδη άποθάνει πρό ένός 
περίπου έτους καί συγκεκριμένος τήν 26ην Ιουνίου 1452. Έχει δέ προσδιορισθή ή άκριβής 
χρονολογία τοΰ θανάτου του χάρις είς τό Ακόλουθον Ανώνυμον σημείωμα τό όποιον 
όπάρχει είς τό_ίο1. 50ν τοΰ όπ^_άριθμόν 495 κώδικος τής Βιβλιοθήκης τοΰ Μονάχου: 
«Μηνί Ιουνίου κς Ινδικτιώνος ιεπς έτέλεΰτησεν ό δηδάσκαλος ό γομοστος ήμέρα δεΰτέρα 
ώρα τής ήμερος» 8. Τό Ανωτέρω σημείωμα έγνώριζε καί έδέχθη ώς Αληθές ό ΑΙεχαπάτ© 1 2 3 4. 
Ή θέσις τοΰ Αίοχεπάτε άνετυπώθη είς τήν ΡείΓοΙοςΐεπι Ογ&οοβπι τοΰ Μίςηβ *, όπου καί 
τυγχάνει ύποστηρίξεως 5. Επομένως ό Παπαδιαμάντης ήγνόει τό Ιργον τοΰ Αίοχεπάτε 
έκδοθέν έν Παρισίοις τό 1858 ώς έπίσης καί τήν Ρ Ο τοΰ Μίςηβ τής όποιας ό (XX τόμος, 
περιέχων μεταξύ άλλων καί έργα τοΰ Πλήθωνος, έξεδόθη τό 1866. Προσέτι, μή κατέ- 
χων τήν γερμανικήν, ήγνόει τό έργον τοΰ Ργ. δοΐιυΐΐζβ: Οβοτςίοδ Οεπύδίοδ ΡΙείΗοη 

1. Γυφτόπουλα, σ. 304. 
2. Σ π. Λάμπρου, Σημειώματα περί άρχαίων έλληνικών έπιγραφών έν μεσαιω- 

νικοΐς κώδιξι..., Ν. Έλληνομνήμων, τ. Α' (1904), σ. 399. Τό αότό σημείωμα είχεν 
έκδώσει προηγουμένως 6 I. Ή & γ (Η, Οαΐαίοςιΐδ οοάΐοαπι πιαηιΐδοπρίοΓυπι ΒΐΜΐο- 
ΙΙιβοαβ Κβςίαβ Βενατίοαβ, Έν Μονάχφ 4802, Τόμος V, Οοάϊοβδ ςταβοοδ οοπιρίβχυιη, 
σ. 455. Ό Α. Π α ϊ η άνευρε τό αυτό καί έν χειρογράφφ της δαίειηαηοα. (Α. Π 3 ί η, 
διίΓ ιιη πΐ3ηιΐδοπΙ ςρβο άβ 83ΐ3Πΐ3η(ϊΐΐ6, Επιβήία, τ. X (1942), σσ. 8-11). 

3. Ο. Α1 β χ α η ά γ β, ΡΙέΙΙιοη, ΤΓ3ίίέ άβδ Ιοΐδ, Ρ3τΐδ 1858, σ. ΧΗΙΙΪ. 
4. ΡΟ. τ. (XX, στ. 806. 

5. Μεταγενέστεροι έρευνηταί ώς ό Σ π. Λάμπρος, ένθ’ άν., ώς έπίσης, καί έν 
τη μελέτη, Ενθυμήσεων ήτοι χρονικών σημειωμάτων συλλογή πρώτη, Ν. Έλληνομνήμων, 
τ. Ζ' (1910), σ. 160, ό Μ. I ιι £ ί β, 1,3 άαίβ άβ 13 πιορί άβ ΟέιηίδΙοδ ΡΙόΙϊιοη, ίϊοϊιΟΒ 
άΌήβηί, τ. XXXIV (1935), σσ. 160 - 162, δ Ί. Μαμαλάκης, Γεώργιος Γεμιστός 
Πλήθων, Άθηναι 1939, σ. 224, δ Ρ. Μ 36 31, £νθ* άν., σ. 363, συμφωνοΰν άπολύτως 
πρός τά ύπό τοΰ Α1βΧ3ηάρβ ύποστηριχθέντα. 

11-12-1967 
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υηά δβίηβ ΓβΓοπη&ίοηεοΗβη ΒβδίτβΙηιηββη, Ιβηα 1874, ώς καί τό προγενέστερον τούτου, 
Οοηη&άΐυε υηά ΡΙοίΗο τού \ν. 0&85, Βτοδίειι 1844. 

Έτερον έπίσης βασικόν χρονολογικόν σφάλμα διαπράττει ό Παπαδιαμάντης άνάγων 
τήν σύνοδον τής Φλωρεντίας είς τό έτος 1443. Λέγει χαρακτηριστικές «-συνέβη ή 
έν Φλωρεντία σύνοδος τού έτους ,α υ μγ'» γνωστού δντος ότι ή άνωτέρω σύνοδος έλαβε 
χώραν κατά τά έτη 1438 - 1439 *. Αποκαλύπτει δέ ότι τά σχετικά πρός τήν σύνοδον τής 
Φλωρεντίας καί τόν έν αύτή δράσαντα Μάρκον τόν Βύγενικόν είναι είλημμένα έκ τοΟ 
συγγράμματος τού διδασκάλου Αθανασίου τού Παρίου, «Ό Άντίπαπας», όπου καί παρα- 
πέμπονται «όσοι έπιθυμοϋσι πλείονας πληροφορίας»8. 

Τό έργον τού Αθανασίου τού Παρίου «Άντίπαπας - Βίος Μάρκου τού Εύγενικοΰ» 
έξεδόθη έν Λιψί<? τό 1785, έν σ. 35 δέ λέγει τά έξής περίεργα ό συντηρητικώτατος αύτός 
ιερομόναχος* «Διά νά άρχήσω έκ τού χρόνου (ένν. τής έν Φλωρεντία συνόδου) τό σχίσμα 
τών Εκκλησιών ήτον τόσον πολυχρόνιον όπού έως τότε έμετρούντο χρόνοι πεντακόσιοι 
Ισως καί έπέκεινα άφ’ οΰ αί δύω Έκκλησίαι έσχίσθησαν». Πέραν τής ένταύθα παρου- 
σιαζομένης χρονικής άσαφείας λέγει έν σ. 26 τά έξής έκπληκτικά έν σχέσει πρός τό 
Σχίσμα. «Τούτο λέγω όπού έφοβεΐτο έκεΐνος και διά τό όποιον ικέτευε Σέργιος ό 
'Αγιώτατος Πατριάρχης έπί τής Βασιλείας Κωνσταντίνου τού 
Πορφυρογεννήτου τέλος πάντων τό έκαμεν ήγουν έξήλειψεν συνοδικώς τό όνομα 
τού Αντίχριστου Χριστοφόρου άπό τά δίπτυχα τής μεγάλης έκκλησίας διά νά μή μνημο- 
νεύηται είς τό έξής μετά τών όρθοδόξων Πατριαρχών. Τούτο χωρίς άλλο ήτον ένα σημεΐον 
ότι ή Ανατολική Εκκλησία άπελπίσασα παντελώς τήν διόρθωσιν τής δυτικής τήν ά π έ¬ 
κ ο ψ ε ν ώς μέλος σεσηπός μέ τήν άποβολήν τής έδικής της κεφαλής, δηλαδή τού 
Πάπα». Οΰτω, κατά τόν Αθανάσιον τόν Πάριον, τό όριστικόν σχίσμα τών έκκλησιών 
συνετελέσθη όχι τόν Ιούλιον τού 1054 πατριαρχεύοντος Μιχαήλ Κηρουλαρίου καί 
βασιλεύοντος Κωνσταντίνου Θ' τού Μονομάχου άλλα πατριαρχεύοντος Σεργίου καί 
βασιλεύοντος Κωνσταντίνου τού Πορφυρογεννήτου!1 2 3. 

Είκάζομεν ότι ό Παπαδιαμάντης άντιληφθείς τήν χρονικήν άνακολουθίαν τών γεγο¬ 
νότων άλλ’ άγνοών τό άκριβές έτος τής περιφήμου συνόδου κατά συμπερασμόν προσδιώ- 
ρισεν αύτό ώς τό 1443, ώθούμενος όπό τής παρατηρήσεως τού νΐΐΐοπι&ΐη ότι ή σύνοδος 
τής Φλωρεντίας έλαβε χώραν όλίγα έτη πρό τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως4, 
τά όποια άνήγαγεν αύθαιρέτως είς δέκα. 

*Αλλ* οΰδαμού άναφέρεται ώς έτος συγκλήσεως τής έν λόγω συνόδου τό 1443. 
Άπαντες οί Ιστορικοί καί οί έρευνηταί συμφωνούν ώς πρός τά έτη 1438 - 39. Όθεν προ¬ 
κύπτει ότι ό Παπαδιαμάντης ήγνόει, πλήν βεβαίως τού ιστορικού τής συνόδου Σιλβέ- 
στρου Συροπούλου, όστις ρητώς άναφέρει ότι ή σύνοδος έλαβε χώραν κατά τά έτη 1438 - 
1439 5, τό έργον τού Σπ. Ζαμπελίου «Άσματα δημοτικά τής Ελλάδος έκδοθέντα μετά 

1. Γυφτοπούλα, σ. 306. 
2. Αυτόθι. 
3. Ό άνωτέρω μνημονευθείς πατριάρχης Σέργιος ήτο άνεψιός του μεγάλου Φωτίου, 

άνηλθεν τό 1001 ύπέργηρος είς τόν πατριαρχικόν θρόνον ένθα καί παρέμεινε μέχρι του 
θανάτου του έπισυμβάντος τό 1019. Οΰτος, ώς όρθώς τονίζει ό Αθανάσιος ό Πάριος, 
έξήλειψε τών διπτύχων της Ανατολικής Όρθοδόξου Έκκλησίας τό όνομα του πάπα Χριστο- 
φόρου, ϊνα μή μνημονεύηται μετά τών Όρθοδόξων. 

4. νύΐθΐηαΐη, σ. 65. 
5. Σιλβέστρου Συροπούλου, νθΐ*α Ήΐείοηε υηίοηΐε ηοη νβτ&β... 

ΐΓαηείιιΙΐΙ Κ. Ογθυ&Μοπ, Χάγη ΜϋΟΕΧ, σ. 295. 

ΕΠΕΤΗΡΙΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ *Βχθς ΛΕ' 24 
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μελέτης Ιστορικής περί Μεσαιωνικού Ελληνισμού» έκδοθέν έν Κέρκυρά τό 1852, ένθα 
έν σ. 530 άναφέρεταΓ «Τέλος πάντων, μετά πολλάς λέγεται διαπραγματεύσεις τη 6 τού 
"Ιουλίου μηνός τού έτους 1439 τελείται μετά πομπώδους παρρησίας έντός τού έν Φλω¬ 
ρεντία ναού τής Θεομήτορος ή Ένοχης τών Εκκλησιών...» έπίσης δέ καί τήν κατ’ έκεί- 
νους τούς χρόνους ήδη συντελεσμένην «Ιστορίαν τού Ελληνικού "Έθνους» τού Κ. Πα- 
παρρηγοπούλου μή διαφωνούσαν ώς πρός τήν χρονολογίαν ταύτην. 

Έτερον πρόβλημα προκύπτον έκ τής «Γυφτοπούλας» είναι ή έπιστολή τού Βησ¬ 
σαρίωνος πρός τόν Πλήθωνα Ή έπιστολή αΰτη είναι άναμφισβητήτως δημιούργημα 
τού ίδιου τού Παπαδιαμάντη. Καί μόνον τό γεγονός ότι «Έκ 'Ρώμης τής πρεσβυτέρας 
μηνί Φεβρουαρίω έτους ,αυνγ' Βησσαρίων ό καρδινάλιος γράφει» άποδεικνύει τό πλα¬ 
στόν τής έν λόγω έπιστολής διότι ό Πληθών, ώς ήδη έτονίσθη 2, εϊχεν άποθάνει τήν 
26ην Ιουνίου 1452. Περί τής έν γένει χρονολογήσεως τής έπιστολής θά διαλάβωμεν 
έκτενώς κατωτέρω. 

Έπιστολαί τού Βησσαρίωνος έχουν διασωθή άρκεταί έκδοθεΐσαι κατά καιρούς 
όπό πολλών έρευνητών ώς τού Σπ. Λάμπρου 3, Ε. Μοίιίετ4 καί Ν. Β. Τωμαδάκη 5. 
Πολλαί έπίσης περιλαμβάνονται έν τφ (XXI τόμφ τής ΡΟ τού Μίβηο μεταξύ άλλων 
έργων τού καρδιναλίου. 

Είναι γνωστόν ότι ό Βησσαρίων καί ό Πλήθων εΐχον άλληλογραφίαν. Ό Βησσα¬ 
ρίων, μετά τήν έπάνοδον τού διδασκάλου του εις τήν Πελοπόννησον άπό τής "Ιταλίας, 
λαβών άφορμήν έκ τών γνωμών, τάς όποιας είχε διατυπώσει ό Γεμιστός είς τό έργον του 
«Περί ών "Αριστοτέλης πρός Πλάτωνα διαφέρεται», έγραψε πρός αότόν ζητών ώρισμέ- 

νας έξηγήσεις. Ό Γεμιστός άπήντησεν, άλλ" ό Βησσαρίων μή Ικανοποιηθείς έζήτησε 
συμπληρωματικός έξηγήσεις καί πληροφορίας τάς όποίας τού έδωσεν ό Γεμιστός. Έχουν 
διασωθή μέχρις ήμών ή πρώτη έπιστολή τού Βησσαρίωνος καί αί δύο άπαντήσεις τού Γε¬ 
μιστού. "Αν καί έλλείπει ή δεύτερα έπιστολή τού Βησσαρίωνος δυνάμεθα νά συμπερά- 
νωμεν περί τού περιεχομένου της έκ τής άπαντήσεως τού Γεμιστού. Αί Ανωτέρω 
έπιστολαί έδημοσιεύθησαν τό πρώτον όπό τού Κεΐιηαπ : «Ρΐοίΐιο ά& ίαίο», Ειΐβάυηί 
Β&Ιανοπιιη 1722, άνεδημοσιεύθησαν δέ είς τήν ΡΟ τού Μίβηβ τ. (XXI στ. 713 - 724. 
Πέραν αύτών δέν είναι γνωστά άλλα κείμενα έκ τής μεταξύ τών δύο άνδρών Αλλη¬ 
λογραφίας. 

Μετά τόν Αποκλεισμόν έκ τών πηγών τού Παπαδιαμάντη τού έργου τού Αίοχαπάτε 
καί τής ΡΟ τού Μίςηε 6 άποδεικνύεται κατά τρόπον άναμφισβήτητον ότι μόνον ή μυθι¬ 
στορηματική έκθεσις τού νΐΐΐεπι&ίη έδωσεν εϊς αότόν άφορμήν δημιουργίας φανταστικών 
έπιστολών. Ούτος Αναφέρει ότι ό Πλήθων άνέμενεν είς τήν Σικελίαν, όπου εόρίσκετο, 
έπιστολάς έκ μέρους τού παλαιού μαθητού του Βησσαρίωνος! Όντως ό Βησσαρίων άπέ- 
στειλε δύο έπιστολάς, τήν μέν πρώτην πρός τόν Πλήθωνα, τόν όποιον έκάλει είς τήν 

4. Γυφτοπούλα, σσ. 286- 288. 
2. Βλ. άνωτέρω σ. 368. 
3. Έν Ν. Έλληνομνήμονι, τ. Γ' (1906), σσ. 45 - 27. 
4. Κατάίηαΐ Ββεεαηοπ αΐβ Τΐιβοΐο^β ΉυιααηΐβΙ υηά δία&ίβιααηη, τ. III, ΡαάθΓ- 

Ι>οπι 4942, σ. 446 κ.έξ. 
5. Έν ΕΒΒΣ, τ. ΚΒ' (4952), σσ. 434 - 434. Πρβλ. έπίσης Η. Π. ΒαΓίτθγ, 

ΚβοίιβΓοΙιβδ 5ΐΐΓ φίβΙηυβΒ ειιΙθ£Γ&ρ1ιβ9 άυ Οατάίπαΐ Βεββατιοπ βί Ιθογ οεταοΙέΓβ ε,υΐο- 
Βΐο^ΓδίρΙιίςιιβ, Μόΐαη^θδ Ειΐβέηε ΤΐδββΓαηΙ, τ. III, 4964, σσ. 263 - 297 [81υάΐ β 
ΤββΙΐ, 233], 

6. Βλ. άνωτέρω σ. 368. 
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Ρώμην «άφού σας έξεδίωξαν έκ τής Ελλάδος», τήν δέ άλλην πρός τούς έν Σικελία κατα- 
φυγόντας ελληνας. Έγραφεν πρός αύτούς μετ’ έκφράσεως άληθοΟς όδύνης, άλλά καί 
πικρίας διότι δέν είχε λησμονήσει τάς άντιδικίας τής Φλωρεντίας καί τούς άνήγγειλεν 
δτι ό πάπας Νικόλαος Ε' είχεν εξοπλίσει πλοία διά νά βοηθήση τήν έλληνικήν αύτο- 

κρατορίαν λ 
Ό Παπαδιαμάντης λέγει έν προκειμένω : «Χθιζός μέντοι παρεγενόμην έπΐ τό Βατι- 

κανόν και περί τών αύτών, ώσπερ καί προτού, μυριοστόν ήδη διελέχθην, ύπέρ τής έπι- 
κουρίας ώς έθος προσκείμενος καί λιπαρών. ’Αλλ’ ού Θέμις, ή δ’ δς, τόν στρατόν 
ήμας πέμπειν...» καί περαιτέρω «Καί ήν μή πείσω αύτούς έκπέμπειν, άπό τών έμών 
έ κ π έ μ ψ ω, καί τριήρη στείλας αύτός παρέσομαι» 2. 

Εκτός δμως τής ταυτίσεως τού περιεχομένου τής έν λόγφ έπιστολής πρός τά ύπό * 
τού νΐΐίβιη&ίη λεγάμενα, έπΐ πλέον άκόμη στοιχεία πείθουν περί τού πλαστού αύτής καί 
συγκεκριμένος στοιχεία ύφους καί γλώσσης. Ένφ αί γνήσιαι έπιστολαί τού Βησσαρίω¬ 
νος διακρίνονται διά τό λαμπρόν τού ύφους των καί τό βαθύ περιεχόμενόν των, άντιθέ- 
τως ή είς τήν «Γυφτοπούλαν» εύρισκομένη έπιστολή δι* ούδέν τών χαρακτηριστικών 
τούτων διακρίνεται. Δύσκαμπτος, άβαθής, έχουσα περιωρισμένον λεξιλόγιον καί κατά 
κόρον έπαναλαμβάνουσα έκφράσεις τινάς πάρρω άπέχει τών γνησίων έπιστολών τού 
καρδιναλίου. Έπισημαίνονται έπίσης ώρισμέναι λεκτικαί διαφοραί. Οΰτω, ένφ ό Βησ¬ 
σαρίων χρησιμοποιεί πανταχοΰ τήν έκφρασιν «ό άγιώτατος πάππας», ό Παπαδιαμάντης 
λέγει άπλώς «ό ποντίφιξ». Έπίσης, ένώ ό Βησσαρίων προσφωνεί άπλώς τήν γνωστήν 
έπιστολήν του «τφ Πλήθωνι» 3, είς τήν «Γυφτοπούλαν» ύπάρχει ή έξής προσφώνησις : 
«Βησσαρίων ό Νικαίας άρχιεπίσκοπος καί καρδινάλιος τής άγιας Έωμαΐκής καί καθολι¬ 
κής έκκλησίας Πλήθωνι τφ θαυμαστφ φιλοσόφω καί νομοθέτη τής Πέλοπος χαίρειν». 
Προσέτι ό Βησσαρίων άντί τών κατά κόρον χρησιμοποιουμένων ύπό τού Παπαδιαμάντη 
φράσεων «ήν δ’ έγώ - ή δ’ δς», μεταχειρίζεται, μετά τού προσήκοντος μέτρου, τό ρήμα 
«φημί - φησί». Ή συχνή έπανάληψις τών άνωτέρω φράσεων δέν είναι Ιδιον καλλιεργη¬ 
μένων άνδρών πολλφ δέ μάλλον τού Βησσαρίωνος4. 

Ή χρονολόγησις τέλος τής έπιστολής «Έκ 'Ρώμης τής πρεσβυτέρας μηνί Φε- 
βρουαρίφ έτους ,α υ ν γ' Βησσαρίων ό καρδινάλιος γράφει» ένισχύει έτι πλέον τόν 
Ισχυρισμόν μας ότι ή έν λόγφ έπιστολή είναι δημιούργημα τού Ιδίου τού Παπαδια- 
μάντη ούδεμίαν έχουσα σχέσιν πρός τόν Βησσαρίωνα. ΒΙναι γνωστόν δτι τού άπό 
Χριστού γεννήσεως χρονολογικού συστήματος σπανιώτατα έγένετο χρήσις έν Βυζαντίφ- 
τό κατ’ έξοχήν χρονολογικόν σύστημα ύπήρξε τό άπό κτίσεως κόσμου. ΕΙς τόν 
κώδικα Ματο. Ογ. 14 (395), ίοΐ. 1Γ, ύπάρχει §ν σύντομον οιΐΓπαιΙιιπι νΐΐαβ τού Βησ¬ 
σαρίωνος γραψέν ύπό τού ϊδίου τού καρδιναλίου* έν προκειμένφ χρησιμοποιείται τό 
άπό κτίσεως κόσμου χρονολογικόν σύστημα «1* έν έτει ,ς ^ λ α', Ινδ. α', καί μηνί 
ίαννουαρίω λ* ... ΐ τώ δέ ,ς ^ μ ς' έτει, μηνί νοε(μβ)ρί(ω) ια', κλπ.» 5. Είναι μάλλον 
άπίθανον ό Βησσαρίων, χρησιμοποιών ό ίδιος -τό άπό κτίσεως κόσμου χρονολογικόν 
σύστημα, νά έγραψε καί έν συνεχεία νά έχρονολόγησε τήν άνωτέρω έπιστολήν κατά 
διάφορον τρόπον. 

4. νΐΐΐθΐηαΐη, σσ. 59 - 61 καί 74 - 74. 
2. Γυφτοττούλα, σσ. 286 καί 288. 
8. Βλ. άνωτέρω, σ. 370. 
4. Είς τήν έν τη «Γυφτόπουλα» σύντομον δήθεν έπιστολήν τού Βησσαρίωνος ύπάρχουν 

πέντε «ή δ’ δς» καί έπτά «ήν δ’ έγώ». 
5. Βλ. έκτενώς: Η. Π. 8 & ί ί Ρ θ γ, ένθ* άν., σσ. 270 - 279. 
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Τά περί πλαστότητος Ισχύουν καί διά τάς δύο ανωνύμους διηγήσεις αί όποΐαι όπάρ- 
χουν είς τάς σσ. 455 - 460 τής «Γυφτοπούλας» διά δύο λόγους. 

I. Ούδαμόθεν άλλοθεν μαρτυροΟνται. 
Π. Ό λίαν ύβριστικός χαρακτήρ αυτών έναντι τού Πλήθωνος έξυπηρετεΐ Απολύ¬ 

τως τούς μυθιστορηματικούς σκοπούς τού Παπαδιαμάντη. 
Περί τών άνωνύμων αύτών διηγήσεων άσαφέστατα γίνεται λόγος : «... έγκαίρως 

έπήλθεν ήμΐν έπίκουρος ή άνακοίνωσις δύο άνεκδάτων χειρογράφων άτινα διηγούνται 
κατ* ίδιον δλως τρόπον τά περί τής σχέσεως τού Πλήθωνος πρός τήν ’Αϊμάν. Τό περιεχό- 
μενον τών δύο τούτων χρονικών έπίσης μάς φαίνεται άπίθανον καί, δπερ χείρον, Αντι¬ 
φάσκουν πρός δλληλα» ι. Ούδεμία μνεία γίνεται περί τών χειρογράφων, τού τόπου εΰρέτ 
σεώς των κλπ. 

Είς τάς σελίδας 308-315 τής «Γυφτοπούλας» ό Παπαδιαμάντης περιγράφει συνάν- 
τησιν τού Πλήθωνος μετά τού Γεωργίου Σχολαρίου *. Ό Γεώργιος Κουρτέσης, δστις 
Δποσυρθείς είς μοναστήριον όνομάζεται Γεννάδιος, γίνεται δέ γνωστός είς τήν ίστορίαν 
διά τού παρακολουθοΰντος αύτόν αύλικού τίτλου «Σχολάριος», άπέβη κραταιός μαχη¬ 
τής τής όρθοδοξΐας καταπολεμών τάς παπικάς προσπάθειας πρός προσηλυτισμόν τής 
Ανατολής, Ώς Αρχηγός τού Ανθενωτικού άγώνος μετά τόν θάνατον τού Μάρκου Εύγε- 
νικού1 2 3, κατεδίωξε τόν παπισμόν και τάς παραφυάδας του έλθών είς όξυτάτην Αντιδι¬ 
κίαν μετά τού Πλήθωνος ΰποστηρίζοντος νέας περί πνεύματος καί κόσμου θεωρίας είς 
ήν έποχήν έπεβάλετο προσήλωσις είς τήν έν πολλοΐς ταρασσομένην όρθοδοξίαν4. 
Είναι γνωστόν ότι ό Γεννάδιος αύτοπεριωρίσθη είς τήν μονήν τού Χαρσιανίτου (1 Νοεμ¬ 
βρίου 1452) 5 ένθα καί παρέμεινε μέχρι τής Αλώσεως. Ούδαμού παρ’ ούδενός μνημονεύε¬ 
ται περιοδεία τού Γενναδίου είς τήν Ελλάδα έξ μήνας πρό τής Αλώσεως, ώς άναφέρε- 
ται είς τήν «Γυφτοπούλαν», ή όποία θά ήτο καί λίαν δυσχερής λόγφ τών έπικρατουσών 
τότε συνθηκών. "Αλλως τε, τό γεγονός μέν ότι είς τήν έπακολουθήσασαν σύντομον συζή- 
τησιν ό Γεννάδιος καταρρίπτει εύκόλως τάς έμφανώς σαθρός θέσεις τού Πλήθωνος καί 
τόν έπιπλήττει μετά δριμύτητος δι* αύτάς τό ότι δέ κατ* έκείνην τήν έποχήν ό Πλήθων 
είχεν ήδη άποθάνει6 πείθουν περί μιάς Ακόμη δημιουργίας τού Παπαδιαμάντη είς τήν 
«Γυφτοπούλαν». 

Δέν άρκεΐται όμως είς δσα προηγουμένως άνεφέρθησαν. Διά τήν πληρεστέραν συγ- 
κρότησιν τού μυθιστορήματός του χρησιμοποιεί καί άλλα Ακόμη στοιχεία. Οΰτω, διά 
νά έπικυρώση τά ύπό τού Βησσαρίωνος δήθεν λεχθέντα περί στρατιωτικής δράσεως, 

1. Γυφτοπούλα, σσ. 454 - 455. 
2. Βλ. περί τοΰ άνδρός: Κ. Μ π ό ν η, Γεώργιος Γεννάδιος Κουρτέσης δ Σχολάριος, 

Ν. Εστία, τ. ΚΖ' (1953), σσ. 844 - 854, Ν. Β. Τωμαδάκη, Σύλλαβος βυζαντινών 
μελετών καί κειμένων, Άθηναι 1961, σσ. 737 - 751. Τά έργα τού Σχολαρίου έξεδόθησαν 
ύπύ τών Ε. ΡβίΐΙ-Χ. Α. δΐάβΓΐάέβ-Μ. «ίυ^ίβ, Οθυντθβ οοιηρίέίββ άβ Οοογ^θβ 
δοΐιοΐατΐοβ, είς όκτώ τόμους, Παρίσιοι 1928 - 1936. 

3. Ό Γεώργιος Σχολάριος παρίστατο μετά τών άλλων ήγετών της Ανθενωτικής 
μερίδας είς τήν έπιθανάτιον κλίνην του Μάρκου Εύγενικου (ΐ 23 *Ιουνίου 1445). Τότε, ώς 
γνωστόν, ό Μάρκος τού παρέδωσε τήν ήγεσίαν τού Ανθενωτικού άγώνος. 

4. Βλ. σχετικώς: Μ. «ί υ £ ί 6, Πα ροΐέιηΐφΐβ άβ ΟβοΓ^βδ δοΐιοΐατΐοβ οοηίΓβ 
Ρΐέίϊιοη, Βγζαηίίοη, τ. X (1935), σσ. 517 - 530, I. Μαμαλάκη, ένθ* άν., σσ. 187 - 
195, 214 - 220 καί Ρ. Μ α β α ί, ένθ* άν., σσ. 299 - 305, 331 - 336. 

5. 3. (Η 11, Τΐιβ Οουποΐΐ ο£ Πογθποθ, Οαιηϊϊήάβθ 1959, σ. 384. 
6. Βλ. Ανωτέρω σ. 368. 
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φέρει τόν Πλήθωνα ώς πρωτεργάτην τής στρατολογίας έπικούρων πρός βοήθειαν τής 
κινδονευούσης Βασιλευούσηζ ι, γεγονός δλως άνυπόστατον έκτός τόπου καί χρόνου 
κείμενον. 

Ό Παπαδιαμάντης τέλος έν τή προσπαθείς: του δπως καταστήση έτι φανεράν τήν 
νοσηράν παρουσίαν τού Πλήθωνος έν Πελοποννήσφ λέγει δτι ήμέραν τινά συναθροισθείς 
έντόπιος πληθυσμός μετέβη «μετά σκαπανών, πελέκεων, άξινών καί πτόων» είς τό δντρον 
τοΟ φιλοσόφου, έπολιόρκησε καί είτα έλεηλάτησε αύτό, έχρειάσθη δέ νά φθάση έπικου- 

ρία έκ Σπάρτης διά νά διασκορπίση τό πλήθος καί νά σώση τό άντρον έκ τής καταστρο¬ 

φής 2. Καί τά άνωτέρω έκτεθέντα τυγχάνουν άπολύτως φανταστικά. Οΰδεμία πηγή λέγει 
τι περί έντοπίων αντιδράσεων άναφερομένων είς τάς θρησκευτικός πεποιθήσεις τού Γεμι¬ 

στού. Άντιθέτως είναι γνωστόν δτι ό φιλόσοφος, όπηρετήσας πιστώς τούς έκάστοτε 
δεσπότας, έτύγχανε μεγάλου σεβασμού έν Πελοποννήσφ καί οΰδέποτε ύπέστη τοιούτου 
είδους έπιθέσεις 3. Ή φανταστική αύτη έξέγερσις είναι σχετική πρός τά 6πό τού Πλή¬ 

θωνος τελούμενα «μυστήρια» άτινα έπίσης πόρρω άπέχουν τής άληθείας4. Ενταύθα 
θά έπικαλεσθώμεν καί πάλιν τόν νΠΙβιηΕΐϊη. Λέγει ό γάλλος Ιστορικός, πάντοτε κατά τρό¬ 

πον ήκιστα Ιστορικόν καί μάλλον φανταστικόν, δτι περιβαλλόμενος ό Πλήθων 6πό μνη¬ 

μείων τά όποϊα όπήρχον άκόμη είς Αθήνας καί ένθουσιασθείς ύπό τών Αναμνήσεων τής 
άρχαίας Ελλάδος έπέσυρε έναντίον του τήν μ ή ν ι ν καί τάς θρησκευτικός 
καταδιώξεις, αί όποΐαι έτάρασσον τήν Ελλάδα κατ’ έκείνην τήν έποχήν5. 

Έρχόμεθα νύν είς τήν Ιδεολογίαν, κατά Παπαδιαμάντην, τού Πλήθωνος. Ό Πλή- 

1. Γυφτοπούλα, σσ. 407-409 καί 423-424. 

2. Αυτόθι, σσ. 442 - 443. 

3. 'Ο Γεμιστός υπηρέτησε πιστώς τούς δεσπότας της Πελοπόννησου άμειφθείς 
ύπ’ αύτών. Ούτω ό Θεόδωρος Β' Παλαιολόγος του παρεχώρησε τό 1427 δι* άργυροβούλλου 
δύο χωρία. Φανάρι καί Βρύσιν. (Σ π. Λάμπρου, Παλαιολόγεία καί Πελοποννησιακά, 

τ. Δ', σσ. 104 - 105). Τήν δωρεάν έπεκύρωσε διά χρυσοβούλλου ό αύτοκράτωρ Τωάννης Η' 

Παλαιολόγος (Σπ. Λάμπρου, £νθ’ άν., τ. Γ', σσ. 331 -333). Δι* άργυροβούλλου 
πάλιν του δεσπότου Θεοδώρου Β' ή δωρεά μεταβιβάζεται κληρονομικώς είς τούς υίοΰς 
τού Γεμιστού. Αναγράφεται είς τό άργυρόβουλλον αύτό δτι «.. .πολλής 8έ τιμής τυχεΐν 
άξιός έστι, πολλών ένεκα, μάλιστα δέ διά τό ύψος τής έν αύτφ σοφίας καί των άλλων καλών 
τε καί πλεονεκτημάτων ών ό Θεός αύτφ έδωρήσατο, κόσμον αύτόν παρασχών ήμϊν τε καί 
τφ κοινφ των Ρωμαίων γένει...» (Σ π. Λάμπρου, ένθ* άν., τ. Δ', σσ. 106 - 109). 

*0 Γεμιστός υπηρέτησε προσέτι τόν δεσπότην καί μετέπειτα αύτοκράτορα Κωνσταντίνον 
Παλαιολόγον άμειφθείς καί ύπ’ αύτου (Σ. Κ ο υ γ έ α, *Ελληνικά, τ. 1 (1928), σ. 371 κ.έξ. 
«Χρυσόβουλλον Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, δι* ού έπικυρουνται δωρεαί είς τούς υίούς 
τού Γεμιστού». Τό αύτό χρυσόβουλλον έπανεξεδόθη είς τά Παλαιολόγεία καί Πέλοποννη- 

σιακά τού Σ π. Λάμπρου, τ. Δ', σσ, 19 - 22). Πρβλ. έπίσης Ο. 0$ίτθ£θΓ8ΐεί], 

Ροατ ΠιΐΒίοίΓθ άβ Ια ϊέοάαΜύ ΒπιχθΙΙθδ 1954, σσ. 180 -186 [Οοτρυβ 
ΒΓυχβΠβηδθ Ηΐείοπαβ ΒγζαηΙΐηαβ, δτώεΐΐϋα, I]. 

4. Γύφτο πούλα, σσ. 316 - 317. Άναφέρεται ένταύθα δτι ό Πλήθων έτέλει δίς ή τρίς 
τού έτους εΕδωλολατρικάς έορτάς. Κατ’ αύτάς έξετέλει ό Ιδιος έργα ίερέως, έθυσίαζε δέ 
άμνόν ή τράγον είς τούς θεούς. Κατά τήν τελετήν έλάμβανον μέρος ((τρεις ώραΐαι ποιμενίδες, 
αίτινες έπί μισθφ έδέχοντο νά έκτελέσωσιν έργα κανηφόρου είς τήν έορτήν», ώς καί δώδεκα 
παϊδες δεκαετείς οϊτινες άπετέλουν τόν χορόν τής τελετής καί έψαλλον στάσιμα έκ των 
άρχαίων δραμάτων. 

5. Υΐΐίοιη&ΐη, σ. 58. 
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θων ύπήρξε δεινός τής έκκλησίας διώκτης, διά τών συγγραμμάτων του έπεδίωκε τήν 
κατάργησαν τοΟ ΧριστιανισμοΟ καί τέλος «έπεχείρει να ίδρυση ζεύγμά τι μεταξύ τής 
πλατωνικής έξάρσεως καί τής άριστοτελικής έρεύνης... Καί μετά πολλούς άγώνας 
κατώρθωσε νά πλάση σύστημά τι ευπρόσωπον ώς προς τήν τότε έποχήν, όπερ ήδύνατο 
Ισως νά έπαρκέση είς τάς πνευματικός τών εύπαιδεύτων άνάγκας» 

Ό Πλήθων δέν ήτο διώκτης τού Χριστιανισμού καί μάλιστα δεινός, ώς ό Παπα- 

διαμάντης τονίζει. Βεβαίως, ώς ίδρυτής θρησκείας λογοκρατικής, κατεδίκαζε τόν Χριστια¬ 

νισμόν, διότι δέν άντεπεκρίνετο εϊς τά αίτήματα τού καθαρού λόγου, ουδέποτε δμως τόν 
κατεδίωξεν ούτε ήτο άθεος ή άσεβής 1 2.Άναζητών τήν ούσίαν τού κόσμου καί άνασκευά- 

ζων τόν Αριστοτέλη καταλήγει είς τάς πλατωνικός Ιδέας, έμπνεόμενος δέ έξ αύτών, 

έπιθυμεϊ νά άναμορφώση τήν βυζαντινήν κοινωνίαν καί πολιτείαν καί νά συμβάλη 
είς τήν όργάνωσιν κράτους δυναμένου νά όντιμετωπίζη άποτελεσματικώς τά οίκο- 

νομικά πολιτικά καί κοινωνικά προβλήματα3. Αί θεωρίαι του δμως ήσαν πολλάκις 
καινοφανείς καί δυσεφάρμοστοι ό ίδιος δέ ό φιλόσοφος δέν έμενε πάντοτε πιστός 
είς αΰτάς 4. 

Ό Ο. θ8ΐπ>βθΓ8ΐζγ παρετήρησεν δτι κατά τά έτη τής πτώσεως τής Βυζαντινής αύτο- 

κρατορίας ύπήρχεν είς τήν Πελοπόννησον, λόγφ τής έπιρροής τοΟ Γεμιστού, ή έπιθυ- 

μία τής έπιβιώσεως καί δημιουργίας νέων τρόπων ζωής άπετέλει δέ ή Πελοπόννησος 
τό καταφύγιον τού Ελληνισμού 5. Ή θέσις αύτη τού διαπρεπούς ίστορικού είναι έσφαλ- 

μένη. Δέν είναι δυνατόν νά δεχθώμεν δτι αί άντιλήψεις τού Πλήθωνος έκπροσωπούν 
τήν σκέψιν καί τήν έπιθυμίαν όλοκλήρου τής Πελοπόννησου καθ’ δσον μάλιστα είναι 
λίαν άμφίβολον άν τήν νέαν θρησκείαν, ήν είσήγαγε δι’ έαυτόν ό φιλόσοφος, ήσκησαν, 

ώς λέγεται, οί μαθηταί του. Μολονότι τέλος ό Γεμιστός άπετέλει τήν πλέον σημαντικήν 
Φυσιογνωμίαν τής πνευματικής ζωής τής Πελοποννήσου κατ’ έκείνην τήν έποχήν6, 

είναι κατώτερος ώς ίστορικός συντελεστής τής καθόλου πορείας τοΟ Νέου Ελληνισμού 
κατά τούς χρόνους τής άλώσεως καί τούς μετ’ αύτήν, τόσον τού κατηγόρου του Σχολα- 

ρίου δσον καί τού μαθητού του Βησσαρίωνος. 

Ό Παπαδιαμάντης λύει είς τήν «Γυφτοποόλαν» τό θέμα τής συγκροόσεως μεταξύ 
Ανατολής καί Δόσεως. Ό Νέος Ελληνισμός, συμπίπτων κατ’ αΰτόν μετά τής Ελληνι¬ 

κής Όρθοδοξίας, διεμορφώθη έντός τής “Οθωμανικής αύτοκρατορίας, δπου οί Έλλη¬ 

νες, άπετέλουν ίδιον Έθνος, έχον ίδιον Εθνάρχην. Επομένως, πάς νοθεύων τά Ιερά 
καί δσια τού έθνους, τήν ευσέβειαν καί τήν πίστιν τών νεοελλήνων, καί τοιοϋτοι 
ύπήρξαν πρώτον ό Βησσαρίων ύποτάξας τόν έλληνισμόν είς τήν Δόσιν καί ύστερον ό 
Πλήθων έπιθυμών νά άναστήση τήν άρχαίαν θρησκείαν, είναι προδότης καί έχθρός 
τού Ελληνισμού. Ή θρησκεία είναι στήριγμα, άνάγκη τού έθνους καί δχι πεδΐον 
συζητήσεων. 'Οθεν τό δίκαιον άνήκει είς τόν Σχολάριον, δστις διά τής καύσεως τών 

1. Γυφτοπούλα, σσ. 441 -442. 

2. Βλ. έκτενώς: Ν. Β. Τωμαδάκη, Συλλάβιον. . ., σσ. 157 - 158. 

3. Πρβλ. Ά. Β. Β α κ α λ 6 η ο υ λ ο υ, 'Ιστορία τού Νέου Ελληνισμού, τ. Α', 

Θεσσαλονίκη 1961, σ. 173. 

4. Ό Γεμιστός, άν καί είσηγεΐτο τήν κοινοκτημοσύνην, έφρύντιζε νά γίνη δ ίδιος 
φεουδάρχης, Βλ. άνωτέρω σ. 373, σημ. 3. 

5. Ο. ΟδΐΓο§οτε1εγ, ΟθβοΜοΜθ άθδ 1>γζαπίϊηϊδο)ΐθη ΒΙαεΛβδ3, ΜάηοΙίθη 
1963, σ. 461. 

6. Ό. Α. Ζα1εγίΜηοδ, Ββ ΒβδροίαΙ Ογθο άιζ Μογ6θ, τ. II, ΑΙϋόηθδ 1953, 

σ. 377. 
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«Νόμων» χαράσσει τήν όδόν τής σωτηρίας. Ή ύποταγή είς τόν πορθητήν Μωάμεθ θά 
προστατεύση τήν Όρθοδοξίαν ι. 

Ο Παπαδιαμάντης έπρεπε νά λύση τό άνωτέρω τεθέν πρόβλημα τοΟ Ελληνισμού 
καί τό έλυσε, άδιάφορον πώς, διά τής «Γυφτοπούλας», δπου μάλιστα ό θάνατος τής 
ήρωΐδος τοϋ μυθιστορήματος Άϊμά συμβολίζει τήν πτώσιν τής είδωλολατρίας καί τόν 
θρίαμβον τής Όρθοδοξίας. Ή «Γυιρτοπούλα» δέν είναι 8ργον μελέτης ή έπιστημο- 

νικής διαπραγματεύσεως, άλλα ψυχική έκφρασις τοϋ συγγραιρέως, προϊόν Ιδεολο¬ 

γικής σχέσεως τοΟ Παπαδιαμάντη μετά τοΟ Βυζαντίου. Ένεκα τούτου δέν στηρίζεται έπΐ 
αύστηρώς τεκμηριωμένων Ιστορικών δεδομένων, άτινα διά τόν συγγραφέα δέν θά άπετέ- 

λουν ή μικράν μόνον συμβολήν είς τόν έπιδιωχθέντα διά τοϋ μυθιστορήματος σκοπόν. 

Α. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 

1. Βλ. Ν. Β. Τωμαδάκη, Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης..., στ. 1177-1180 



ΛΟΓΙΟΙ ΚΡΗΤΕΣ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΛΗΣΜΟΝΗΘΕΝΤΕΣ 

1. Εμμανουήλ Δέκαρχος Κρής Ιερεύς (= Εύφραΐμ Σάρδεων) 

Ούδείς μέχρι τοΟδε συνεσχέτισε τόν Σάρδεων Έφραίμ πρός τόν Κρήτα έν Ζακύνθφ 
έγγαμον ίερέα Εμμανουήλ Δέκαρχον. Έν τούτοις είναι τό αυτό πρόσωπον. 

Κατά πάσαν πιθανότητα ό Δέκαρχος ούτος, κεχειροτονημένος ήδη έν Κρήτη πρό 
τής άλώσεως τοΟ Χάνδακος (1669) ήλθεν είς Ζάκυνθον ώς πρόσφυξ, τούλάχιστον πρό 
τής 1 - 6 - 1673, δτε περιλαμβάνεται είς συνταχθέντα έπίσημον έπιδοτουμένων προσφύγων 
κατάλογον ύπ’ άριθ. 165 ώς Οοοεγ^Ιιο Ρ&ρειηεηοΐί (=Δέκαρχος παπά Μανόλης!). Ό 
κατάλογος ούτος τροποποιηθείς ώς πρός τά έπιδόματα ϊσχυε και τήν 5 "Οκτωβρίου 1682, 

δτε άκόμη ό Δέκαρχος εύρίσκετο έν Ζακύνθφ '. 
"Αλλ’ ή διαμονή τού Δεκάρχου έν Ζακύνθφ δέν φαίνεται συνεχής. Οΰτω μαρτυρεΐται 

δτι ό έκ Κρήτης Εμμανουήλ ή Μανουήλ Δέκαρχος διετέλεσε μαθητής τής Σχολής τοΟ 
Έπιφανίου (1658 - 71) έν Ίωαννίνοις 1 2, έντός τών χρονικών τούτων όρίων, έχων διδά¬ 

σκαλον μέν τόν Σπυρίδωνα Τριανταφύλλου 3, συμμαθητήν δέ τόν κατόπιν "Αλεξανδρείας 
Γεράσιμον Παλλαδάν, ό όποιος καί έπιστέλλει πρός αύτόν4. Τήν μαθητείαν ταύτην θέτω 
πρό τοΰ 1672, δτε τό πρώτον μαρτυρεΐται ύπογραφόμενος «Εμμανουήλ ίερεύς ό Δέκαρχος 
καί κήρυξ τοϋ ίεροΟ Εύαγγελΐου», ύπογράφει δέ καί ώς μάρτυς τό 1675 έν Ζακύνθφ5. 

Εϊτα λαμβάνει τό όφφίκιον τοϋ «διδασκάλου τής Μεγάλης Εκκλησίας», ώς φαίνεται 
έκ τοϋ κώδικος Α4 τής Εύαγγελικής Σχολής Σμύρνης (ΙΤ' αίώνος), ούτινος ήτο κτίτωρ : 

«έκ τών τοΰ Έφραίμ τοΰ Δεκάρχου καί Κρητός διδασκάλου τής μεγάλης Εκκλησίας» 6. 

Έδώ τό πρώτον συναρτάται τό όνομά του ώς άρχιερέως πρός τό όφφίκιόν του ώς 
πρεσβυτέρου. 

Τό 1678 ό Δέκαρχος κηρύττει έν Κων/λει ώς ίερεύς. Είς αύτόγραφον χειρόγραφον 
λόγων του έσημεΐωσεν «έρρήθη έν τή Μεγάλη Εκκλησία (=πατρΐαρχείφ) διά Μανουήλ 
Ιερέως τοΰ Δεκάρχου καί Κρητός, μηνός Δεκεμβρίου κβ' έν §τει ,αχοηψ» 7 (22 Δεκεμβρ. 

1678). Τής αύτής περιόδου πρέπει νά είναι καί ή συγγραφή του περί τερερισμών «άπό- 

1. Κ. Γ. Μ έ ρ τ ζ ι ο ς, Δύο κατάλογοι τών έν Κερκύρφ καί Ζακύνθφ Κρητών 
προσφύγων, «Κρητικά Χρονικά» 5, 1951, σ. 29. 

2. Σπ. Λάμπρος, ΝΕ ΙΓ', 1916, σ. 285. 

3. Παναγιώτου Άραβαντίνοΰ, Βιογραφική Συλλογή λογίων της Τουρ¬ 

κοκρατίας, Ιωάννινα 1960, σ. 203. 

4. «"Εμμανουήλ Ιερεΐ τω Δεκάρχω», Πανδώρα ΙΓ', 1862, σ. 185. Πρβλ. Ά ρ α- 

βαντινόν, "Ένθ’ άνωτ., σ. 185 καί Ν. Β. Τ ω μ α δ ά κ η ν, Μεταβυζαντινά Φιλολο¬ 

γικά, 1965, σ. 126. 

5. Λ. X. Ζ ώ η ς, Κρήτες έν Ζακύνθφ, ΕΕΚΣ (=’ΕπετηρΙς Εταιρείας Κρητικών 
Σπουδών) Β', 1939, σσ. 119-131, έν σ. 120. 

6. "Α θ. Παπαδοπούλου Κεραμέως, Κατάλογος κωδίκων Εύαγγελικής 
Σχολής Σμύρνης, Σμύρνη 1877, σ. 6. 

7. "Αθανασίου Παπαδοπούλου Κεραμέως, Ίεροσολυμιτική Βι¬ 

βλιοθήκη Α', 1891, σ, 321. 
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δειξις Εμμανουήλ ίερέως τού Δεκάρχου καί Κρητός καί τοΟ ίβρού εύαγγελίου ταπεινού 
κήρυκος» 1 2 3. 

Εϊς τήν αμέσως έπομένην εΐδησιν, εύρίσκομεν αύτόν Αρχιερέα (τιτουλάριον) Σάρ¬ 

δεων. Τήν 6 Νοεμβρίου 1687, ευρισκόμενος έν Ζακύνθψ συνέδεσε γάμον τής έγγονής 
αύτοΰ (έκ τούτου σαφώς δηλούται ότι ήτο έγγαμος έν χηρεία καί γέρων ήδη), έν δέ τφ 
σχετικφ έγγράφω ύπογράφεται «Ταπεινός μητροπολίτης ΣΑρδεων Έφραήμ 0 Δέκαρχος 
βεβαιώνω τά Ανωθεν» *. 

'Ως Αρχιερέα έσημείωσεν έαυτόν καί εϊς τό χειρόγραφον τής περί ποιητικής πραγμα¬ 

τείας του «Περί διαφόρων ποιημάτων έκδοσις παρά τού ταπεινού μητροπολίτου ΣΑρδεων 
*£φραίμ τού Δεκάρχου τού Κρητός... ,αχπθ' Σκιρροφοριώνος ένάτη φθίνοντος»8 (1689). 

Ή τελευταία περί αύτοΰ γνωστή εϊς Ιμέ μνεία είναι τοΟ 1692, έξ έπιστολής του σω- 

θείσης έν τφ κώδικι τών έπιστολών Ν. Κριτίου 4. 

* Αγνοώ πού καί πότε Απέθανε. Κατά τόν κώδικα όμως 292 τού Έσφιγμένου τό 1689 

εύρίσκετο εϊς τό ένετοκρατούμενον Άνάπλιν (Ναύπλιον). Πρός τούς Ενετούς ήτο ήδη 
οίκεΐος ό Δέκαρχος έκ Κρήτης καί Ζακύνθου. 

Έγραψε: 

1) Εμμανουήλ ίερεύς ό έκ τής νήσου Κρήτης «Ερμηνεία τού Τερερέ»5. Φέρεται 
καί έν κώδικι Ίερσσολ. Πατρ. 330 «περί τερερισμού τής έκκλησιαστικής μουσικής. 

Άπόδειξις Εμμανουήλ ίερέως τού Δεκάρχου καί Κρητός καί τού Ιερού εύαγγελίου 
ταπεινού κήρυκος»6. 

2) Όμιλίαι εϊς δημώδη φράσιν έν τή Μεγάλη Εκκλησία» έν κώδικι 'ίεροσολ. πατρ. 

251. Ή πρώτη τών όμιλιών είς τήν Κοίμησιν τής Θεοτόκου7. 

3) Εμμανουήλ Δεκάρχου ίερέως «έπίγραμμα ήρωελεγεΐον έν είδη διαλόγου ,αχοδ'» 

[1674], έν Ν. Κριτίου Συλλογή αύτογράφων έπιστολών 8, κώδικι 974 Ρουμανικής Ακα¬ 

δημίας 9. 

4) «Περί διαφόρων ποιημάτων έκδοσις παρά τού ταπεινού μητροπολίτου Σάρδεων 
Έφραίμ τού Δεκάρχου τού Κρητός» έν κώδικι άγιορ. Έσφιγμένου 292 (2305)10. 

5) Έφραίμ μητροπολίτου Σάρδεων [έπιστολή] παραμυθητική Ιδιόχειρος κατά τό 
,αχ^β' [1692] άπό Θεογονίας, (Ανέκδοτος) έν τφ αύτφ κώδικι τού Κριτίου11 12, ύπ’ άριθ. 

49ιί, όπου καί ή πρό τής άρχιερωσύνης του έπομένη έπιστολή : 

1. Αυτόθι σ. 374. Δέν ήτο έπομένως άπό του 1677 άρχιερεύς, ώς λέγεται έν ΘΗΕ 
10, 1967, στ. 1162. 

2. Λ. X. Ζ ώ η ς, Κρήτες κληρικοί έν Ζακώνθφ, «Κρητική Στοά)) Β', 1909, σσ. 

94 - 96, έν σ. 95. 

3. Σ π. Λάμπρος, Κατάλογος κωδ. 'Αγίου Όρους Α' σ. 197. 

4. Σ π. Λάμπρος, ΝΕ Δ', 1907, σ. 210. 

5. Γ. Ζ α β ί ρ α ς, Νέα Ελλάς σ. 287. 

6. Άθ. Παπ. Κεραμεύς, Ίερ. Βιβλ. Α', 1891, σ. 374. 

7. Αότόθι σ. 321. 

8. Σπ. Λάμπρος, ΝΕ Δ', 1907, σ. 207. 

9. Ν. € α τη α γ ί α η ο, Βΐ&ΙΐοΙθοα Αο&άβπιΐθΐ ΚοπιΑηθ, Εαίαίο^ιΐθ πιαηο- 

δΟΡΐδθΙοΓ ^Γθςεείΐ, Ιοπιθ Π, Βαο&τβεί 1940, οοΑθχ Οήίϊα - Ηαΐΐί 974, έν σ. 83. Ή έπι¬ 

στολή άπευθόνεται πρός Ίωάννην Καρυοφύλλην μέγαν λογοθέτην {| 1693), περί οδ ό Β. 

Ε η β 5 ο, δίικϋ Ιδίοποβ Ογθοο - ΚοπχΑηβ, Βαοοτβδί 1939, I, σσ. 190-191. 

10. Σ π. Λάμπρος, Κατάλ. Άγ. Όρους Α' σ. 197. 
11. Σπ. Λάμπρος, ΝΕ1 γ', 1907, σ. 210. 

12. Αύτόθι σ.1212. 
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6) Έφραίμ Δεκάρχου συστατική ιδιόχειρος ,αχπγ' σκιρροφοριώνος όγδοη ίσταμένου 
[1683] (άνέκδοτος), έν τφ αύτφ κώδικι ύπ’ άριθμ. 93 1. 

2. Νικηφόρος Κ. Μαρθάλης, ό Γλυκύς, Κρής 
Αρχιεπίσκοπος Σιναίου (1728 - 1747) 

Μετά λύπης παρετήρησα 6τι άπό την Θρησκευτικήν Ηθικήν Εγκυκλοπαίδειαν 
Απουσιάζει οό μόνον ό ανωτέρω βιογραφηθείς λόγιος Δέκαρχος άλλα καί έτερος λόγιος 
άρχιερεύς τοΟ ιη' αίώνος, ό σιναϊτης Νικηφόρος, ένώ ήσσονες (καί σύγχρονοι άπράγμο- 
νες καί ά-λόγιοι πολλοί) έβιογραφήθησαν. 
Ό Νικηφόρος υίός τοΟ Κωνσταντίνου Μαρθάλη έγεννήθη είς Χάνδακα Κρήτης 

πρό πάντως τού 1680. Γνωρίζομεν 6τι μεταξύ τών έτών 1717 -1727 προέστη ώς καθηγού¬ 
μενος τοΟ σιναϊτικρΟ μετοχιού Κων/πόλεως καί τό 1727 έξελέγη Αρχιεπίσκοπος Σιναίου 
(χειροτονία έν 'Ιεροσολύμοις 24 ’Οκτωβρίου 1729). Ήτο λόγιος ώς φαίνεται έκ τών Ση¬ 
μειωμάτων του, όπου έξιστορεΐ τά τής έκλογής του καί άναβάσεως είς τό Σινδ (1730) 
καί έκ τοΟ δτι άνετύπωσεν έν Βενετία τό Προσκυνητάριον τοΟ Σινδ (1727, πρβλ. Εο- 
% γ α η ά, ΒΗ XVII κ. I, σ. 205). Άνεκαίνισε τό Σινδ, έτακτοποίησε δε καί την βιβλιοθήκην 
του. Λήγοντος τοΟ Μαρτίου 1747 παρητήθη καί έλθών εις Χάνδακα (Ηράκλειον Κρήτης) 
έζη είς τό έκεΐ μετόχιον τοΰ Σινδ τό έπί όνόματι τοΟ εύαγγελιστοΟ Ματθαίου, δπου καί, 
κατά τι σημείωμα σιναϊτικόν, Απέθανεν 27 Ιουνίου 1748. Είναι καί βιβλιογράφος (σημείω¬ 
μα σιν. κώδ. 569), τό δέ 1740 Αφιέρωσε δισκοπότηρου εις τήν μονήν μετ’ έπιγραφής σω- 
ζόμενον (πρβ. ΔΪΕΕ 7, 1918, σ. 509). 

Περί αύτοϋ βλέπε Κ. Άμαντον, Σιναϊτικά Μνημεία Ανέκδοτα, ’Αθήναι (1928) 
σσ. 71 -83 καί Ε. Γ. Παντελάκην, ΕΕΚΣ Α', 1938, σσ. 177-179. Δέν είναι Ανάγκη 
νά έπαναλάβω έδώ δσα ήδη καλά περί τού Νικηφόρου έγράφησαν ύπό τών Ανωτέρω, εϊς 
& προσέθηκα μικρότατου έρανον. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ 

1. Ο&πιαΓΐαηο, ’Ένθ* άνωτ., σ. 93. Ή έπιστολή Απευθύνεται πρδς Μανουήλ 
Καρυοφύλλην μέγαν έκκλησιάρχην (8 - 5 -1683). 



ΠΑΧΩΜΙΟΥ ΡΟΥΣΑΝΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΝΕΚΔΟΤΟΣ 

Ή κατωτέρω τό πρώτον έκδιδομένη έπιστολή τοϋ Ζακυνθίου ίερομονάχου Παχωμίου 
Ρουσάνου (1508 - 1553), τοϋ δικαίως χαρακτηρισθέντος ύπό τοΟ Σπυρ. Λάμπρου («Νέος 
Έλληνομνήμων», τόμ. 13 (1916), σ. 56) ώς «θεολόγου διακεκριμένου καί καθόλου ένός 
τών έπιφανεστάτων έπί Τουρκοκρατίας Ελλήνων λογίων», φέρεται έν τέλει (φ. 354Γ) 
τοΟ έλληνικοϋ κώδικος τής έν Βενετία Μαρκιανής Βιβλιοθήκης οΐ. II, άριθ. 26 (οοΐΐοε. 
1322). Ό κώδιξ οΰτος (=Ναηΐαηιι$ 305), δστις προέρχεται έκ τής μονής τής μετανοίας 
του, ήτοι τοϋ *Αγ. Γεωργίου τών Κρημνών τής Ζακύνθου, καί είναι αύτόγραφος (βλ. φ. 
221Γ), περιέχει καί άλλα έργα αύτοϋ, ώς καίέπιστολάς του (βλ. ΊωάννουΝ. Κ α ρ μ ί- 
ρ η, "Ο Π. Ρουσάνος καί τά άνέκδοτα δογματικά καί άλλα έργα αύτοϋ νϋν τό πρώτον έκδι- 
δόμενα, ΑΛοπ 1935, σ. 18 -19). Είναι δέ απορίας άξιον πώς, ένφ ό έν λόγφ κώδιξ έμελετήθη 
καί έχρησιμοποιήθη ύπό προγενεστέρων έρευνητών, ή έπιστολή αΰτη διέφυγε τήν προσο¬ 
χήν των καί παρέμεινεν άνέκδοτος. Οΰτε ό περιγράψας τόν κώδικα I. Α. Μ ί η % α γ ο 11 ΐ, 
(Οταοοΐ εοάΐεοε ηιαηιι εοηρϋ αρτιά Ναηίοε ραίποίοδ νοηείοε εεεβΓν&ϋ, Βοηοηίαο 1784, 
σ. 511 -517, άριθ. ΟΟΟν) καταγράφει αύτήν ώς έπιστολήν τοϋ Ροοσάνου (απλώς ση- 
μειοΐ άορίστως έν σ. 517 : «XXII Ραγ. 354. Ερίεΐοΐα εοπρίε αά ΜείΓοροΙΐΙαιη Ηαάπε- 
ηοροΐίε») οϋτε οί έκδόται τών έπιστολών τοϋ Ροοσάνου (Άνδρ. Μουστοξύδης 
(«Έλληνομνήμων», τόμ. Α', 1847, σ. 452 - 458, 581 - 583 καί 648 - 710) καί Ί ω. Ν. Κ α ρ- 
μ ί ρ η ς (ένθ* άνωτ., σ, 167 κ.έξ., πρβλ. καί σ. 63 - 65) φαίνονται γνωρίζοντες αύτήν. 

Ή έκδιδομένη έπιστολή είναι Αχρονολόγητος. Επειδή όμως έν τέλει αύτής ό Ρου¬ 
σάνος γράφει δτι προτίθεται «ύποστρέψαι εϊς τόν *Αθω», όπου, ώς είναι γνωστόν (βλ. 
Ί ω. Ν. Κ α ρ μ ί ρ ην, ένθ5 άνωτ., σ. 5 - 6 καί 8 - 9), διέτριψε κατά τά έτη 1536 - 1544, 
δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν δτι κατά τά έτη ταϋτα περίπου έγράφη ή έπιστολή. Έν τοιαότη 
περιπτώσει ό άνώνυμος Αποδέκτης αύτής μητροπολίτης Άδριανοοπόλεως θά ήτο ή ό 
Ιωακείμ, μαρτυρούμενος ήδη άπό τοϋ 1528, δτε συνυπογράφει συνοδικόν γράμμα τοϋ οίκου- 
μεν. πατριάρχου Ίερεμίου τοϋ Α' έκδεδομένον ύπό Κ. I. Δυοβουνιώτου έν «Ίερφ 
Συνδέσμω», έτ. ΙΒ', άριθ. 288 (1 Μαιου 1917), σ. 6, ή πιθανώτερον ό Ίωάσαφ (ό εϊτα οίκου- 
μεν. πατριάρχης Ίωάσαφ Β' ό Μεγαλοπρεπής, 1555 - 1565), δστις φέρεται ώς μητροπολίτης 
Άδριανοοπόλεως κατ’ άλλους μέν άπό 1535 - 1555, κατ’ άλλους δέ άπό 1540 ή 1545 -1555 
(βλ. Μιλτ. Σταμούλην είς «Θρμκικά», τόμ. 14 (1940), σ. 73 - 74). Τόν μητροπολίτην 
τοϋτον ό Ρουσάνος γράφει δτι είχε συναντήσει έν Κωνσταντινουπόλει» Ακολούθως όμως 
ό μέν Άδριανοοπόλεως έπανήλθεν είς τήν έδραν του, ό δέ Ρουσάνος έπεδόθη είς μίαν 
τών τόσον προσφιλών του περιηγητικών περιπλανήσεων, τάς περίπετείας τής όποίας 
καί έκθέτει διά τής έπιστολής του. Περί τοϋ μετ’ αύτοϋ συναποπλεύσαντος (έκ Κωνσταν¬ 
τινουπόλεως) «Προικονησιώτου δήθεν άββα» καί διά τόν είς Άδριανούπολιν «ηαροική- 

σαντα γραμματικόν» ούδέν γνωρίζομεν. "Η έπιστολή έχει ώς Ακολούθως: 
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(Οοά. Ματο. βταβο. εΐ. II, η. 26, οοΐΐ. 1322, φ. 354Γ) 

Ϋ ΙΙανιερώτατε μητροπολϊτα 9 Αδριανουπόλεως, νπέρτιμε καί έξαρχε Αΐμιμόντον καί 
πόσης Θρφκης, ημών δέ αύθέντα καί δέσποτα, τήν όφειλομένην μετάνοιαν ποιούμαι τη 
σή μεγάλη άγιωσύνη. *Ινα όέ γνφς τα κατ' εμέ, οτε σννετνχομεν έν Κωνσταντινουπόλει, 
ήβονλήθην έψεσθαι τη σή άγιότητι, άλλα διά τήν σύγχυσιν τήν γενομένην άλόγως διά τήν 

5 χειροτονίαν καί τήν χρονοτριβήν τήν τ’ εμήν ασθένειαν ούκ ήδυνήθην εθ9 όμιλήσαί σοι ή 
προσμένειν, άλλ3 ούθ9 όδον άψασθαι τής διά ξηρός δέει των όδοστατών. άπατηθείς δέ υπό 
τίνος Προικονησιώτον δήθεν άββά, άπέπλενσα συν αύτω, ώς ούκ ώφελον. ούδενός γάρ ών 
ύπέσχετο ξτυχον, εϊ μή δτι καί έπιχειμάσας τφ χώρφ διά τό άστεγόν τε καί άσκεπές τόν τε 
ύτιερβάλλοντα κρνμόν εις ίσχιαδικόν πόθος ένέπεσον καί μικρού δείν παρφκησε τφ *Αδη 

10 ή ψυχή μου, εί μή Κύριος έβοήθησέ μοι. Εντεύθεν οΰν άναχθείς, χώραν εκ χώρας άμείβων, 

διά τό των καιρών άνεπιτήδειον, πολλάς τε νήσους άλικλύστους έθεασάμην καί έπαρχίας 
ήπειρώτιδας. ή δέ περίοδος μέχρι των όρίων κατήντησε Βιστωνίδος τε καί Άβδήρων των 
ύπό Ήρακλέους, ή φασι, κτισθέντων διά τόν υπό των βροτολοιγών Ιππων σπαραχθέντα 
φίλον ΜΑβδηρον. δποι ποτέ καί ό Κώος *Ιπποκράτης 6 άρχιατρός προφάσει πρεσβείας Δημό- 

15 κριτον έθεάσατο τόν φιλόσοφον. 3Ενταύθα κάγώ γενόμενος καί ώς εγγύς εχων 9Αδριανού- 
πολιν, έσκεφάμην δπως καί μέχρι των αυτόθι παραγενέσθαι, αλλά με δειλία τις εσχε καί 
αιδώς μαθών τά κατά τόν αυτόθι παροικήσαντα γραμματικόν καί δτι ον πάντως ένδημεϊς 
τη πόλει. προσ[έμει]να δέ έντανθα παρακληθείς παρά τινων φιλοχρίστων, βονλόμενος μετά 
τάς χειμερινής τροπάς ή τάς έαρινάς ύποστρέψαι είς τόν *Αθα>. 

12 -14 ΡΜοηΙγ. Ιιηα#. II, 25 || 14 -15 (3ί. ΗΐρροοΓ. νΐί. βθο. δοΓαητιιη, βρυά 
Α. ·ννβ8ίθΓΐηδΐηη, ΥΗοπιπι δοήρίοΓθδ θΓ»βοί ΜιηοΓβδ, 1845, ρ. 450.31-33. 

17 1β£6 μαθόντα τά? 

Μ. I. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ 



ΝΕΚΡΟΛΟΓΙ ΑΙ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗΣ 
(1878-1966) 

Τήν ΙηνΌκτωβρίου 1966 άπέθνησκεν αίφνιδίως έν Βουκουρεστίφ, δπου 
εύρίσκετο άντιπροσωπεύων τήν Ακαδημίαν *Αθηνών, ής άπό τής ίδρύσεως 
(1926) ήτο τακτικόν μέλος, 6 δμότιμος καθηγητής τών Ελληνικών Γραμμά¬ 
των (1924- 1948) τοϋ Πανεπιστημίου Αθηνών καί έπίτιμος καθηγητής τής 
Μέσης Ελληνικής Φιλολογίας έν τώ Έλευθέρφ Πανεπιστημίφ τοϋ Δυτ. 
Βερολίνου Ιωάννης Έμμ. Καλιτσουνάκης, είς βαθύ μέν άλλ’ άνθηρόν 
γήρας. Ό Καλιτσουνάκης έκινεΐτο άενάως καί ήτο πρόσωπον γνωστότατον 
είς τά συνέδρια καί είς τούς διεθνείς φιλολογικούς κύκλους. 
Ό άείμνηστος διδάσκαλος, μαθητεύσας παρά τώ Κόντφ καί Χατζιδάκη, 

έσποόδασεν είτα είς Γερμανίαν δπου καί έγκατεστάθη, γενόμενος Ιεοίοτ 
τής Νέας Ελληνικής έν Βερολίνφ καί οϊκειωθείς ού μόνον πρός μεγάλους 
Έλληνιστάς καί φίλους τής Ελλάδος Αλλά καί τήν κλασσικήν φιλολογίαν. 
Καί μετά τήν έκλογήν του ώς τακτικού καθηγητοϋ έν Αθήναις, έμοίραζε 
τόν χρόνον του μεταξύ Αθηνών καί Βερολίνου καί τής ένεγκασμένης 
αύτόν Κρήτης (είχε γεννηθή είς Χανιά), δΓ ήν πάντοτε διετήρει ζωη- 
ροτάτην άγάπην. 

Παρά τήν έμπεδον μάθησιν, τά άφθονα μέσα, τήν διαμονήν είς μεγάλα 
κέντρα καί τάς έπαφάς, ό Καλιτσουνάκης έδημοσίευσεν όλίγα τινά γραμμα¬ 
τολογικά ϊδίφ άρθρα (Όμηρος, Πλάτων είς ΜΕΕ, Δημοσθένης είς τό ΕΛ 
Ήλιου κ.ά.), γλωσσικά καί μικρά φιλολογικά μελετήματα. Ή έκδοσις 
(νεοελληνικών) κειμένων (Κρητικών συμβολαίων, τοϋ Περί Ξενιτείας 
ποιήματος) έρχεται είς τρίτην μοίραν. Μεταξύ τών δημοσιευμάτων του 
είναι τό περί Εύσταθίου (1919) καί τινα ματαβυζαντινά. 

Είς τό τέλος περίπου τής ζωής του κατεχώρισεν είς τήν Επετηρίδα 
τής Φιλολογικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου Αθηνών (Η', 1957- 1958, 
σσ. 324 - 450) μακρόν άρθρον ύπό τόν τίτλον «Ή άναβίωσις τών Κλασσικών 
Σπουδών ένΈλλάδι άπό τής άπελευθερώσεως [1821] καί έντεΰθεν», άποτελοϋν 
έπέκτασιν άρθρου τοϋ έν ΜΕΕ 10, 1007 - 1013, είς δ εύρίσκει τις πολυτίμους 
πληροφορίας περί ρευμάτων. Ιδεών, προσώπων, έκδόσεων (λεξικών, περιοδι- 
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κών) καί κρίσεις άξιολόγους (παρά τάς προσωπικάς τοϋ συγγρ.). Τό μελέτη- 
μα τοϋτο είναι παράλληλον πρός τήν έμήν «Εισαγωγήν εις τήν Βυζ. Φιλο¬ 

λογίαν», τήν όποιαν και έχρησιμοποίησεν ευρέως ό συγγρ., δίδει δε γενικήν 
είκόνα τής παρ’ ήμΐν φιλολογικής κινήσεως. 

Ό Καλιτσουνάκης ήτο καί βιβλιόφιλος, κατέλιπε δε καί μεγάλην 
βιβλιοθήκην, ήν άλλοτε εϊχεν ύποσχεθή ότι θά έκληροδότει είς τον Δήμον 
Χανίων (δπερ παρέλειψε νά πράξη ζών ή διά διαθήκης). Ώς χαρακτήρ 
ήτο σώφρων, έντιμος καί διαλλακτικός, ’έλειπεν δμως άπό τον άείμνηστον 
διδ. ή μαχητικότης. Ώς έκ τούτου αί ύποθέσεις άς ύπεστήριζε δέν εύωδοϋντο 
πάντοτε. Εύθέως πάντως ύπεστήριξεν έν τή 3 Ακαδημία τον άείμν. Ίω. Συ- 

κουτρήν καί τόν γράφοντα, άντιταχθείς είς σκευωρίας, πλάνας καί τήν 
γνωστήν τών γνωστών άνθρώπων κακοβουλίαν. Έκτενεστέραν νεκρολογίαν 
έδημοσίευσα όλίγον μετά τόν θάνατόν του έν τφ περ. «Νέα Εστία». 

Α! μεταβυζαντινά! ιδία σπουδαί καί ή φιλολογία είδικώτερον ήσθάνθη- 
σαν τήν άπώλειαν τήν διά τοϋ θανάτου συνετοϋ καί φιλοπάτριδος έπιστήμο- 

νος καί ώλοκληρωμένου άνθρώπου. Εύχομαι ΐνα αί μικραί έργασίαι τοϋ 
Καλιτσουνάκη συγκεντρωθοΰν εις ένα τόμον καί εύρετεριασθοϋν διά νά 
γίνουν προσιτώτεραι εις τούς μελετητάς καί νά δώσουν πληρεστέραν είκόνα 
τοϋ έργου του. 

Ν. Β. Τ. 



ΡΚΑΝΖ ΒΑΒΙΝΟΕΚ 
(1891 -1967) 

Τήν 23ην Ιουνίου 1967, είς τό Δυρράχιον τής Αλβανίας άπέθα- 
νεν, είς ήλικίαν 77 περίπου έτών, ό διακεκριμένος γερμανός καθηγητής 
Φραγκίσκος Βεόΐηββι*, έπίτιμον μέλος τής ήμετέρας Εταιρείας. 
Ό ΒαΙηηββΓ έγεννήθη είς τήν πόλιν ΟόοτρΓαΙζ τής περιοχής Ψβΐάβη 

τής Βαυαρίας τήν 15ην Ιανουάριου 1891. Ένωρίτατα έπεδόθη είς τάς ίστορι- 
κάς σπουδάς καί έρεύνας, ήδη δέ άπό τοΰ 1910 — δεκαεννεαετής! — ήρχισε 
νά δημοσιεύη τάς πρώτας ιστορικού περιεχομένου έργασίας του, αί όποΐαι 
διά τήν έμβρίθειαν καί πληρότητά των έμελλον νά τόν καταστήσουν αΰθεν- 
τίαν. Τό 1921 άνακηρύσσεται Διδάκτωρ είς τό πανεπιστήμιον τοΰ Βερο¬ 
λίνου, είς τό όποιον άπό τοΰ 1924 καί μέχρι τοΰ 1933 ύπηρετεΐ ώς έκτακτος 
καθηγητής. Τό 1935 διδάσκει ώς προσκεκλημένος καθηγητής είς Βουκου- 
ρέστιον, κατά τά έτη δέ 1937 - 1943 ώς τακτικός καθηγητής τής Τουρκολο¬ 
γίας καί συγχρόνως ώς διευθυντής τοΰ πανεπιστημιακού ινστιτούτου διά 
τήν Τουρκολογίαν είς τό Τάσιον τής Ρουμανίας. Τέλος, άπό τοΰ 1948, 
έπί δέκα συναπτά έτη, είς τό πανεπιστήμιον τοΰ Μονάχου, ώς τακτικός 
καθηγητής είς τήν έδραν τής Τστορίας καί τοΰ Πολιτισμού τής έγγύς Ανα¬ 
τολής. Συνταξιούχος άπό τοΰ 1958 καί μέχρι τοΰ θανάτου του, ό ΒεόίηβΟΓ, 
έζησεν είς Μονάχον, συμμετέχων ένεργώς τής έπιστημονικής ζωής, παρα- 
κολουθών συνέδρια — εϊχομεν τήν καλήν τύχην νά τόν ίδωμεν προσφά- 
τως είς τό Β' Κρητολογικόν Συνέδριον, τόν "Απρίλιον 1966, είς τά Χανιά 
τής Κρήτης — δημοσιεύων, συγκεντρώνων τάς μελετάς του είς τόμους 
ή έπειγόμενος νά φέρη είς τό φώς τής δημοσιότητος δ,τι θά συνεπλήρωνε 
καί θά έσφράγιζε τό μέγα εργον του μέ τήν σφραγίδα τής τελειότητος. 

Τήν άξίαν τοΰ καθηγητοΰ ΒεόΐηββΓ ώς έπιστήμονος κορυφαίου, ώς 
συγγραφέως πρώτου μεγέθους, ώς έρευνητοΰ άκαταπονήτου, άνεγνώρισαν 
πολλαί χώραι, είς τά πνευματικά των δέ ιδρύματα έδέχθησαν τίμητικώς 
τόν σοφόν τουρκολόγον ώς μέλος. Ένδεικτικώς άναφέρομεν τήν Βαυαρι¬ 
κήν Ακαδημίαν Επιστημών (Βεγοπεοΐιβ ΑΚεάοπιίβ ά&τ Ανίεδβηεοΐιείϊοη), 
είς τήν σειράν τών δημοσιευμάτων τής όποίας ό ΒεόίηββΓ έξέδωκε πολλάς 

1. «ΕΙς τήν χώραν πού τόσον ήγάπησε»,όπως έσημείωσενή κυρία Μετςοί Βε- 
ΰ ϊ η § β γ είς τό άγγελτήριον τοΟ θανάτου του. 
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μονογραφίας, τήν Αοοεάβηιία Ναζϊοηαΐβ Εΐηοοΐ τής Ρώμης, τήν * Ακαδημίαν 
έπιστημών τής Οδίΐίηββη (ΑΚεάβηιίβ άβΓ Ψΐδδοηκοΐαείίβη), τήν *Ακαδ. έπιστ. 
τής Βιέννης, τήν ’Ακαδ. έπιστ. τοϋ ΖεβΓβό, τήν Ββριιίεζΐοηβ δίοπε Ρείπε 
ρ6Γ 1β νβηβζίο, τήν Ββρυί. δίοπε υόίηβ, τήν δοοΐοίά δίοπε Ρείπε Βεπ, 
τήν Εταιρείαν Βυζαντινών Σπουδών, τήν Εταιρείαν Μακεδονικών Σπου¬ 

δών, κ.ά.π. *. 

Τριπλούς, γενικώς, εϊναι ό κύκλος τών έπιστημονικών ζητήσεων καί 
διαφερόντων τοϋ Ρι\ ΒεόΐηβΟΓ. Ήσχολήθη πρό παντός μέ τήν Όθωμανι- 
κήν Ιστορίαν, πρώιμον καί ύστέραν, συνθέσας πλείστας, συντόμους ή 
έκτενεστέρας, μελέτας καί άποκτήσας τόν τίτλον γενικώτερον τού "Ανα- 

τολιστοϋ καί είδικώτερον τοϋ Τουρκολόγου. Παραλλήλως ή Ιστορία τών 
λαών τής Βαλκανικής άπετέλεσεν άντικείμενον τών έρευνών του, έρευνών 
αί όποΐαι τοϋ προσέδωκαν τόν χαρακτηρισμόν τοϋ Βαλκανιολόγου. Καί 
δέν είναι διόλου τυχαΐον τό γεγονός, δτι ή Μοίρα τοϋ έπεφύλαξε νά άπο- 

θάνη είς τό Δυρράχιον, τό έπί τής Άδριατικής, τό Οιιταζζο τών μελετών 
του! Τέλος ή μεσαιωνική ιστορία, ό πρώιμος έν Τταλίςι άνθρωπισμός, οί 
άνθρωπισταί τής Βενετίας, εϊλκυσαν τά ένδιαφέροντά του καί τοϋ προσε- 

πόρισαν τόν τίτλον τοϋ μεσαιωνοδίφου. 

Βιβλιογραφίαν τών έργων τοϋ ΒεΙ>ΐη£6Γ, τών έτών 1910-1951, περιέ- 

λαβον οί καθηγηταί τοϋ Μονάχου Ηεηε Ιοεοΐώη Κίδείίηβ καί ΑΙοΐδ δοΐιιηειίδ 
είς τάς σσ. 1-45 τοϋ τιμητικού τόμου «δα:1ε Μοηεοοηδίε», έκδοθέντος 
έπί τή συμπληρώσει 60 έτών άπό τής γεννήσεώς του 1 2 3 * * * *. Ή αύτή βιβλιογρα¬ 

φία, πληρέστερα, περιλαβοϋσα καί τά έτη 1952 έως καί 1961, κατεχωρίσθη 
είς τάς σσ. 1 - 51, τοϋ πρώτου έκ δύο προσφάτως έκδοθέντων τόμων8, είς 
τούς όποίους άναδημοσιεύονται, έκ διαφόρων περιοδικών κλπ., 29 καί 
28 άντιστοίχως μελετήματα, άναφερόμενα, κατά τό πλεΐστον, είς τήν προ- 

τασσομένην βιβλιογραφίαν. Είς τάς σελίδας αύτάς μνημονεύονται 319 

τίτλοι μελετών ή έκτενεστέρων έργασιών, 16 βιβλιοκρισίαι καί 122 άρθρα 

1. Βιογραφικά τινα στοιχεία διά τόν Ργ. ΒεϋΐηββΓ ήντλησα έκ τών έλαχίστων τοϋ 
ΠβΓ ΟΓΟδδβ ΒπκΛΛ&ιΐδ, τόμ. I (1952), λήμμα ΒεϋίηββΓ Ρπιιιζ, καί έκ τοϋ ΚϋΓδοΙιηοΓδ ϋειιί- 
δοΙιοΓ ΟβΙεΗΛβη - ΚεΙεηάβΓ 1961, τόμ. I (Α-Ν), έκδοσις 9η, Βερολΐνον 1961, σ. 486. 

2. 8βΛε Μοηεοβηβίε, Ρτεηζ ΒεϋΐηββΓ ζάπι 15 ΙεηυεΓ 1951 είδ ΡβδΙβηΐδδ άεΓβεϋπκώί, 
Ηεπιυδβεϋεη νοη Η ε η δ 1 ο β ο 6 ΐ ηι Κ ΐ 8 β 1 ΐ η β υηά ΑΙοίδ 8 ο 6 ηι ε ιι β, 8°, σσ. 
5+244+10 πίνακες, Εοΐάοη, Ε. I. ΒγϊΙΙ, 1952. 

3. Ρ γ ε η ζ Β ε 6 ί η β ο γ, Ααί&έΙζβ ιιηά ΑΜιεηάΙυηβοη ζιιγ ΟοδοΜοΙιίο 8ϋάοδΙβα- 
Γορεβ ιιηά άβΓ Ιχνεηίε, τόμ. Α' (μετά προλόγου πάλιν τών Κ ΐ δ δ 1ΐ η β καί 8 ο Η ιη ε υ δ), 
δΰάοβΙειίΓορε - νοΓίεβδβεδεΙΙδοΙιείΐ ιη.Β.Η., ΜύηοΗβη 1962, 8°, σσ. 470, έξ ών αί 42 τελευ¬ 
ταίοι Αποτελούν παράρτημα 48 εικόνων (=8ϋάθ8ΐβυΓορε, δοΗηΚεη άβτ δϋάοβΙουΓορε - 
Οε&οΐΐδοϊιείί..., τόμ. 3) καί τοϋ αύτοϋ, ΑΓδέΐζε..., τόμ. Β', ΜϋηοΗοη 1966, 8°, σσ. 
310+71 εΙκόνες έκτός κειμένου. 

3-1-1968 
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καταχωρισθέντα είς τούς τόμους II (Εβίάοη 1927), ΙΠ (Εοίάοη 1936) καί IV 
(Εοίάοη 1934) τής ΕηζγΜορεάΐο άοδ Ιδίειη. Ή ώς άνω Αναγραφή παρουσιά¬ 
ζει ώρισμένας έλλείψεις. Σημειοΰμεν έδώ, δειγματοληπτικές, μελετήματα, 
μή άναφερόμενα εις τά βιβλιογραφούμενα των έτών 1953 καί 1958 : 

1. Ζ\ιγ Εο&εηδβοδοΐιΐοΐιΐβ άοδ Οεΐΐχίιΐδ Οίίοιηεϊΐιΐδ, περιοδ. Κρητικά 
Χρονικά, τόμ. Ζ', Ηράκλειον Κρήτης 1953, σσ. 457- 461 *. 

2. διιΐΐεη ΜοΕιηβά II, ιιηά βΐη Κοοίς, «ΖεΐΙδοΙιπΓΐ άετ ΟευΙδοΙιβη 
ΜοΓ§βη1άηάΐδθ1ΐ6ΐι», ΟνίΙΙ, Χνίβδδεάοη 1958, σσ. 266-278®. 

Ό ΒεΗη§βΓ έγνώριζεν άριστα πολλάς γλώσσας, συνέθετε δέ τάς έρ- 
γασίας του εϊς τήν γερμανικήν, συνήθως, άλλα και τήν ιταλικήν, τήν γαλ¬ 
λικήν και τήν Αγγλικήν, έργασίαι του δέ έδημοσιεύθησαν είς πολλά περιο¬ 
δικά, μεταξύ τών όποίων τά: Αηηεΐί ΑβΙΓΙδίΐΐιιΙο υηίνβΓδίίεπο Οποηίείε 
(ϋ Νεροϋ, Αηηεϋ ΑοΙΓΙδΐίΙιιΙο ΙΙεϋεηο <ϋ Νατηΐδΐηείίοε, ΒΐΜΐοίϊϋε, Βγζεη· 
ϋίηΐδοΐιβ Ζβίΐ3θ1ΐΓΪίϊ, Βγζεηίΐοη, Ό&τ Ιδίειη, Οπβηβ, Οπβηίεϋε Οιπδίίεηε 
Ρβποάίοε, Κβνκβ άοδ έίικίοδ Βγζεη1ίηβδ, είς πολλά σλαυικά περιοδικά 
κ.ά.π. 

Κατωτέρω θά άναφέρωμεν έργασίας του, τυπωθείσας είς έλληνικά 
περιοδικά ή Αφιερώματα : 

1. Μοβοΐιββ ιιηά Οτεόπιεί άβδ Όδΐηεη - δοΐιείι ζιι Τπΐ&εΐε. Εΐη λνεΛ 
(Ιβδ ΒεαιηβίδίβΓδ δίηεη, «Πρακτικά τής Ακαδημίας Αθηνών», IV, Άθήναι 
1929, σσ. 15-181 2 3. 

2. ΒεΐΙτάββ ζιιγ ΟεδοΒΐοΙιίβ νοηθεί!γ - Εΐΐ, νοΓηβΙπηΙΐοΙι ειΐδ οδπιεηΐδοϋεη 

Ουβίΐβη, «Είς μνήμην Σπυρίδωνος Λάμπρου», * Αθήναι 1935, σσ. 140- 149 4 5. 
3. λνϊίλνβηδίίζ ιιηά δίβιΈβρΙείζ άβτ διιΐίεηΐη Μετε, «Κανίσκιον Φαί- 

δωνι Ί. Κουκουλέ», ΕΕΒΣ ΚΓ (1953), σσ. 240- 244« 
4. Ζιιγ ΕβόεηδβΟδοΜοΜ© άβδ Οεΐΐχίιΐδ Οίίοιηεηιΐδ, «Κρητικά Χρονικά», 

Ζ (1953), σσ. 457-461 6. 

1. Ή μελέτη αύτή Αναδημοσιεύεται είς Ρ γ. Βεδίη£6Γ, Αιιίδείζε..., τόμ. Α’, 
σσ. 326-328. 

2. Όμοίως Ρ γ. Βαδίη£6Γ, ένθ’ άνωτ., Α', σσ. 214 - 224. 
3. =Β & 6 ί η £ ο γ, ένθ’ άνωτ., τόμ. Β', σσ. 96 - 98. Πρόκειται περί άνακοινώσεως, 

τήν όποίαν έπαρουσίασεν ό Αείμνηστος Γ. Ο ί κ ο ν ό μ ο υ, είς τήν συνεδρίαν τής Ακα¬ 
δημίας Αθηνών τής 17ης Ίανουαρίου 1929. Ή Ανακοίνωσις αύτη είχε καί συνέχειαν. Είς 
τήν συνεδρίαν τής 6ης Ιουνίου 1929 έγένετο έτέρα Ανακοίνωσις ύπό τού καθηγητοΟ · 
Ακαδημαϊκού κ. Όρλάνδου διά τήν Αρχιτεκτονικήν τοΟ είρημένου τζαμίου. Πρβλ. 
Α ν α σ τ. Κ. Όρλάνδου, Ή Αρχιτεκτονική τού τζαμίου Όσμάν - Σάχ τών Τρικκά- 
λων, ΠΑΑ, Δ' (1929), σσ. 319-325. 

4. Αναδημοσίευσις είς Ρ. ΒαΒΐη&βΓ, ΑιιίεδΙζβ..., Α', σσ. 370-377. 
5. —Β ε 6 ΐ η £ β γ, ένθ’ άνωτ., Α', σσ. 340 - 343. 
6. Περί τής έργασίας αΰτής καί Ανωτέρω. 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετος ΛΕ' 25 
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5. Νΐεοΐαοκ δα§οαηάΐηο8, βΐη Οποείιΐδοΐι - νεηοιϋδοΐιοΓ Ιιιιπιαηΐδί (ίοδ 
15» Ιΐκΐΐδ, «Χαριστήριον είς Αναστάσιον Κ. Όρλάνδον», τόμ. Α', ΆΘήναι 
1964, σσ. 198-212. 

Θά άπήτει πολύν χώρον ή έδώ μνημόνευσις και άναγραφή τών σχετι¬ 
κών μέ έλληνικά θέματα δημοσιευμάτων τοϋ Βαόΐη§6Γ, έστω και άν αδτη 
έπεχειρεΐτο χάριν τής είς τα σπάργανα είσέτι ευρισκόμενης έν Έλλάδι 
Τουρκολογίας ι. Άρκούμεθα μόνον εις τήν συμπλήρωσιν, δι’ δσων βεβαίως 
κατέχομεν στοιχείων, τής πέρα τοϋ 1961 δημιουργικής παραγωγής τοϋ 
Β&ϋη§6Γ. 

1962 

1. Νοίεε οη Ογιίαο οΓ Αηοοηα αηά 8θΐη© οί Ηΐδ Γπεικίδ, «.Γοαπιαΐ οί 
ΐΚε \νεΓί)ΐΐΓ2 αηά ΟοιίΓίαυΙά ΙηδίίΙαίβδ», Τόμ. XXV (1962), Νοε. 3-4, σσ. 

321» - 323ϋ. 

2. Είπε ιιηόειηβΛίε Ιιοΐΐαηάίδοΐιβ ΟΐΌδ$αηδΐο1ιί νοη Κοηδίαηϋηοροί 
(ιιιη 1665), (Νεείιπείιίεη άεΓ Α^εάειηΐε άετ λνΐδδβηδοΐιεί'ίβη ΐη Οόΐΐίηβοη. 

I. ΡΜοΙοβΐδοΙι - Ηίδίοπδείι ΚΙαδεε. ^1π·§αη§ 1962, Νγ. 3). ΟδΐΙίη§εη, Σε¬ 

πτέμβριος 1962, σσ. 81 - 90+6 είκόνες. 

1963 

3. δραίιηϊίίβίαΐίβΐ-ΐΐοΐιβ Γηίηΐάδοΐιε ΒηεΓδοΙιαίΙεη αιΐδ άειη βτοδδΐιβιτίΐ- 

είεβη δοτ^ ζιι δΙαπΛιιΙ, Μΰηεΐιβη 1963, σσ. 144+23 είκόνες (—δΰόοδίειι- 
Γοραΐδοΐιε ΑΓδεΐίεη, 61). 

4. ΕοΓβηζο άε Μεάΐεί ε Ια Οοτίε οίίοιηαηα, «ΑΓΟίιίνίο δίοποο Ιίαΐΐα- 

ηο», 439, Αηηο ΟΧΧΙ, ϋΐδρ. ΠΙ, ΡΐΓεηζε 1963, σσ. 305-361. 

5. Μείππεδ όετ ΕτοδεΓΟΓ ΐη δδίϋεΙιβΓ ηηά \ν68ΐ1ΐε1ΐ6Γ ΒβΙβικΑίιιηβ, 

«δΰίΐοδί - ΡοΓδεΙηιηβεη», τόμ. 22 (1963), σσ. 281-298. 

1964 

6. νβηείο - ΚΓβίΐδΟΐιε ΟεΐδίεκκίΓεόιιηβεη ιιιη <Ββ Μϊίίε άβδ XV. Ια1η> 
ΙιηηάεΓίδ, «Βγζαηίΐηΐδθ1ιε ΖεΐΙδεΙιπίΊ», τόμ. 57 (1964), σσ. 62 - 77. 

7. Εΐηε ΒεΙ^αη^αιΊε αιΐδ άειη Εηάε άβδ XIV. ΙαΙΐΓΐιιιηάεΓίδ, «ΖεΐΙδεΙιπίϊ 
Γογ Βαί^αηοΐοβΐε», Π, ΑνΐβδΒαάεη 1964, σσ. 1 - 58. 

8. Ν&οΐαοδ δαβοιιηάΐηοε, εΐη Οπεείηδοΐι - νεηεάϊδεΙιεΓ ΙιιπηαηΐδΙ άεδ 

1. *Άς σημειωθώ δτι ή παρούσα νεκρολογία έρχεται πρώτη, καθ’ δσον γνωρίζομεν, 
νά έξάρη τήν προσωπικότητα τοϋ Βαόίη£6Γ καί νά τονίση τό μέγα κενόν τό όποιον μέ 
τόν θάνατόν του άφήκε. Εύχαριστώ δέ καί άπό έδώ θερμώς τήν μαθήτριαν τοϋ ΒαόΐηβοΓ, 
συνάδελφον Δα Βασιλικήν Παπούλια, δι’ δσα εΐχε τήν καλωσύνην νά μοϋ θέση 
όπ’ δψιν. 

2. Ρ. Βαϋίοεοτ, ένθ’ άνωτ., Β', σσ. 180-183. 
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15. .ϊΐκίδ., «Χαριστήριον είς Αναστάσιον Κ. Όρλάνδον», τόμ. Α' (1964), 
σσ. 198-2121 2 3. 

9. Αηβίοΐεΐΐο (Οε^ΐΐ Αη§ΐο1©11ί) Οίονεπηί Μεηε, «Οίζΐοηαήο &ίο- 
βτείΐςο 06£ΐί ΐίεϋεηΐ», νοί. II, Κοπιε 1964, σσ. 275 - 278. 

1966 

10. Μεοιηβίίο ϋ ΟοηηιήδίείοΓ© © §1ΐ ΙΙιηεηίδΙί άΊΐεϋε, είς τόν τόμον 
«ν©η©ζΐε © ΓΟπεηί© ίτε ΐετάυ Μβάίοβνο © Κάηεεοίιηεηΐο» (Οΐνΐΐίε Ειιτορβε 
© Οίνίΐώ ν©η©ζίεηε - Αερείΐί © ΡγοΜοιπϊ, άριθ. 4)2 *, Ρϊγ©πζ© 1966, σσ. 433 - 449. 

1967 
11. 0©οΓ£6δ Τ. ΡβίΓονΐίοΒ, 8οεη(1©Γΐ)©β (0©ογ§©8 ΟεεΙήοίε), Εδδεΐ 

ά© 1>ίΙ)1ίο§ΓερΐΗ© Γεΐδοηηέ©, Ρεπδ 18818. 

Τέλος πρέπει έδώ νά άναφερθή δτι μετά μεγάλου ένδιαφέροντος Ανα¬ 
μένεται ή κυκλοφορία τών έν τφ τελειοϋσθαι εύρισκομένων «Πηγών», 
τοϋ δευτέρου δηλαδή τόμου τοϋ περί Μωάμεθ Β' τοϋ Πορθητοϋ έργου τοϋ 
Βεόίη§©Γ, με τήν έκτύπωσιν τοϋ όποίου ό νεκρολογούμενος τελευταίως 
ήσχολεΐτο. Είναι δέ πλέον ή βέβαιον ότι ό Αείμνηστος καθηγητής, έργα- 

ζόμενος μέχρι τοϋ θανάτου του — ό όποιος τόνηύρενένφ έκολύμβα4 είς 
Άδριατικήν!—κατέλιπεν Αδημοσίευτον δλικόν. 

Πολλά, βεβαίως, θά είχε νά εΐπη κανείς διά τήν μεγάλην προσφοράν 
τοϋ ΒαΒΐη§©Γ είς τήν περιοχήν τής Τουρκολογίας καί τής ιστορικής έπι- 
στήμης γενικώτερον, διά τήν έκτασιν τών θεμάτων του, τήν γνώσιν των 
πηγών, τήν έμβρίθειαν καί πληρότητα, τήν ώριμότητα καί τό βάθος, τήν 
σοφίαν τέλος. "Ομως, τό τόσον πολυσήμαντον καί άπέραντον έργον του θά 
κληθοϋν νά Αξιολογήσουν καί έκμεταλλευθοϋν οί ειδικοί ιστορικοί τοϋ 

1. Περί αύτοϋ καί άνωτέρω. 
2. «Ροηάεζΐοηε ΟΐοΓβΐο Οηί - ΟεηΙιο άί ουϊΙυΓε β οίνίΐΐά» : Ό τόμος οΰτος έξεδόθη 

φροντίδι τοϋ καθηγητοϋ Αβο δΐΐηο ΡοΓίυβΐ, δστις προΐσταται τοϋ άνωτέρω έν 
Βενετία «Κέντρου». 

3. Πρόκειται περί έπανεκδόσεως εις τήν σειράν «ΒεΐΐΓ&ββ ζιιγ ΚβηηΙηΐδ δΰάοδίβιι- 
Γορβδ ιιηά άββ ΝβΙιβη ΟηβηΙδ», τόμ. ΠΙ, Μόναχον 1967. Ό ΒαϋίηβεΓ, δστις έπεμελήθη 
τήν έκδοσιν, προλογίζει τό έργον γερμανιστί (σσ. VII - XV). καί γαλλιστί (σσ. XVII - 
XXIV). Ό πρόλογος οΰτος φέρει χρονολογίαν 20.νΐ.1967. Έγράφη δηλονότι ένα μήνα 
πρό τοϋ θανάτου του! Ή Ικδοσις τοϋ έργου τούτου δέν είναι άσχετος πρός τό μέλλον νά 
συνέλθη είς Τίρανα Β' Άλβανολογικόν Συνέδριον (1968) διά τόν Σκεντέρμπεην (Γεώρ¬ 
γιον Καστριώτην). Ό ΒεδΐηβοΓ είχε προσκληθή είς Αλβανίαν διά τήν προετοιμασίαν 
τοϋ συνεδρίου αύτοϋ, εύρΐσκετο δέ έκεΐ άπό τής 16ής Ιουνίου. 

4. "Εμμεσος αιτία ήτο ή σκλήρυνσις τών άρτηριών τής καρδίας, έξ ής άπό μα- 
κροϋ έπασχεν. 
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μέλλοντος, άπηλλαγμένοι άπό την υποκειμενικότητα του παρόντος. Θεω- 
ροϋμεν, έν τούτοις, άπαραίτητον νά έπισημάνωμεν ώρισμένα βασικά έργα 
τοϋ Βεύΐη^α:, καθιερωθέντα ήδη διεθνώς. Καί ώς τοιαυτα δύναται κανείς 
νά σημειώση τά έξης : 

1. Τό περί Μωάμεθ Β' τοϋ Πορθητοϋ άξιολογώτατον έργον 1 : Μείπηεά 
άοΓ ΕγοΙ)6γ©γ ιιηά 3©ίη© Ζοίΐ 2, μεταφρασθέν ήδη εις την γαλλικήν3 καί την 
ιταλικήν 4 γλώσσαν. 

2. Τό έργον Όογ ΙδΙεπι ιη Κ1©ΐηε8ΐ©η 5 6, τό όποιον έγνώρισεν έξαιρετι- 
κήν έπιτυχίαν καί ώς διάλεξις είς Μονάχον, καί 

3. Τό σπουδαΐον έργον ϋί© 0©8θ1ιΐο1ιΐ8δα1ΐΓειΙ)©Γ ά©Γ Οειηεηβη υηά 
ΐΙΐΓ© Φν&&6. 

Ύπήρξεν ό Βεύίη£©Γ έπιστήμων με έντονον καί δημιουργικήν προ¬ 

σωπικότητα, άλλα και άνθρωπος μέ χαρακτήρα. Χαρακτήρα ένίοτε δύσκο- 

λον, συνοδευόμενον καί άπό έκρήξεις άκόμη, ίδίςε κατά τά τελευταία έτη 
τής ζωής του. Ή άπό μακροΰ άσθένειά του — έπασχεν άπό σάκχαρον — 

εϊχεν έν προκειμένφ έπίδρασίν τινα. 

Ήτο κατ’ έξοχήν φιλέλλην — θερμός φιλέλλην — ό Βεΐ»η§©Γ, παρε- 

ξηγηθείς πολλάκις, είτε διότι έχρησιμοποίει έν πολλοΐς τόν δρον Κοη- 

δίεηίΐηορβΐ, άντί δίειηόιιΐ, εϊτε διότι, διά νά δώση τήν γενικήν εικόνα Μωά¬ 

μεθ Β' τοϋ Πορθητοϋ — εικόνα είς τήν όποιαν ή πλαστικότης τοϋ λογοτέ¬ 

χνου ένεργεΐ παραλλήλως προς τήν άκριβολογίαν τοϋ συνθέτοντος έπι- 
στήμονος — έστηρίχθη τάχα περισσότερον είς τάς δυτικάς καί όλιγώτερον 
τάς τουρκικός πηγάς. Οί Τοϋρκοι έπιστήμονες δεν θά συγχωρήσουν, φαί¬ 

νεται, ποτέ είς τόν Βεΐ>ίη§©Γ τό γεγονός δτι ό Μωάμεθ έκείνου είναι δια¬ 

φορετικός άπό αύτόν πού οί ίδιοι άνέμενον... 

Δέν έχανεν εύκαιρίαν ό Βεόίη£6Γ νά έξάρη τόν φιλελληνισμόν του. 

Ύπό τό πνεϋμα αύτό έχαιρέτισε τό Β' Διεθνές Κρητολογικόν Συνέδριον, 

1. Πρβλ. Ν.Β. Τωμαδάκη, Κλείς τής Βυζαντινής Φιλολογίας ήτοι Εισαγωγή 
είς τήν Βυζαντινήν Φιλολογίαν, τόμ. Α', Άθήναι 1965, σ. 157. 

2. Α' έκδοσις Μόναχον 1953, Β' έκδ. Μόναχον 1959, 8°, σσ. Χνΐ+592. Βιβλιοκρι¬ 
σία τής α' έκδόσεως ύπό Κ. Ί. *Αμάντου, ’ Αθήνα 57, 1953, σσ. 398-401. 

3. Μ&ύοηιεΙ Π Ιο ΟοηηυέτεηΙ εΐ δοη Ιειηρε (1432 - 1481), Ραπε, 1954 σσ. 636. 
4. ΜεοπιοΙΙο ίΐ Οοηφίί&ΙείΟΓ© ε ίΐ βιιο Ιοτηρο, Τοπηο, 1957, 8°, σσ. 797. Κρίσις 

ύπό Ν.Β.Τωμαδάκη, ΕΕΒΣ ΚΖ\ 1957, σσ. 417-419. 
5. Έκδοθέν έν ΖεΐΙδοΗπίϊ άεΓ ΒβιιΙδοΗεη ΜοΓββη1&ηάΪ8θΗ©η ΟβδβΠδςΙιαίΐ, ΕΧΧνί, 

Εείρζίβ, 1922, σσ. 126- 152 (=Ρ. Βαδΐηςοτ, Αυίδ&ίζβ..., Α', σσ. 52-75). 
6. ΜίΙ ©ίηβηι ΑηϊΐΕΐηβ : Οδΐϊΐ&ηίδοΐιβ Ζ©ΐΐΓ©ο1ιηαηβεη νοη I ο α ο Η ϊ χη Μ α Υ Γ (\ν&1- 

ο1ΐ8©©), Εοίρζΐβ, 1927, 8°, σσ. ΥΠΙ+477. Σημειωτέον δτι δ πρόλογος τοϋ πολυτίμου 
αυτού έργου έγράφη είς Ρέθυμνον Κρήτης τήν 12 ’Ιουλίου 1927! Τό 1952 έγένετο Β' 
έκδοσις τοϋ έργου τούτου. 
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όπου, εις ένα πλήρη έξάρσεως καί έλληνολατρείας χαιρετισμόν, ένεθυμήθη 
την έπίσκεψίν του εις Κρήτην, τό θέρος τοΰ 1928, τήν μελέτην τών τουρκι¬ 
κών μνημείων, τάς συναντήσεις καί συζητήσεις δΓ αύτά μέ τούς Ελευθέ¬ 
ριον Βενιζέλον — ό όποιος τον έκάλεσεν είς Χαλέπαν — Στέφανον Ξαν- 
θουδίδην καί Νίκον Α. Βέην. Ό Βεόΐη§6Γ περιήλθε, καθ’ δλον τό μήκος 
καί πλάτος της, τήν Κρήτην, ή δε παρουσία του παρεξηγήθη τότε. Είχε 
δημιουργηθή ή έσφαλμένη έντύπωσις δτι έκινεΐτο διά λογαριασμόν τών 
Τούρκων, πράγμα τό όποιον προσεπάθησε νά διαψεόση ό Βενιζέλος, είς 
τήν έφημερίδα του «ΚΗΡΥΞ». Τέλος ό Βεόίη§βΓ έξέφρασε τήν λύπην του 
δΓ δσα, μετά 38 χρόνια, τον * Απρίλιον τοϋ 1966, δεν εΐδεν είς τά Χανιά, ή 
δΓ δσα ό χρόνος εΐχεν άλλοιώσει1 (όπως τό τουρκικόν τζαμί τών Χανίων). 

Έν κεφαλαίφ, ό δύσκολος χαρακτήρ του, ή στάσις του ώς έπιστήμο- 
νος, άκόμη δέ ή άνευ συμβιβασμού άντίθεσίς του πρός τον έθνικοσοσια- 

λισμόν καί τούς ναζί, άπό τούς όποιους έκακοπάθησε2, συνετέλεσαν είς 
τό νά δημιουργήση πολλάκις έχθρούς, έντόςκαί έκτός τής Γερμανίας, οί 
όποιοι, είς τάς έκτιμήσεις των τοϋ έργου τοϋ ΒαΒίηββΓ, δεν λησμονούν τάς 
προσωπικός ή ίδεολογικάς διαφοράς καί άντιθέσεις, έκδηλοϋντες άπλήν 
άνοχήν ή καί έχθρότητα, ένίοτε, πρός τον όμότεχνόν των. 
Ώς είναι φυσικόν, διά τό έργον τοΰ Βεί5Ϊη§6Γ, τόν τελευταΐον λόγον 

θά έχη ό Χρόνος ! 
Π. Δ, ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ 

1. ΔΓ δλα αύτά βλέπε τά ύπό έκτύπωσιν «Πρακτικά Β' Διεθνοϋς Κρητολογικοΰ 
Συνεδρίου», τόμ. Α', σσ. 89-90 («Πρακτικά Εναρκτήριου Συνεδρίας»). 

2. Αποτέλεσμα τής στάσεώς του αδτής ήτο νά έγκαταλείψη τό Πανεπιστήμιον 
τοϋ Βερολίνου, δπου έδίδασκε μέχρι τοϋ 1933, νά διδάξη έπι έτος (1935) είς Βουκουρέ- 
στιον καί τελικώς νά καταφύγη είς Ίάσιον (1937 -1943), 



νΕΝΑΝΟΕ ΟΚυΜΕΕ 
(1890-1967) 

Εις τόν έπισκέπτην τής έν Παρισίοις Βυζαντινής Βιβλιοθήκης τών 
"Ασσομψιονιστών έκαμνεν έντύπωσιν ή πάντοτε έκεΐ παρούσα γαλήνια καί 
σεμνή μορφή τοϋ πατρός Οππηοΐ, σκυμμένη σιωπή ρώς έπί τών βιβλίων. 

Χαλκέντερος έργάτης, μέ πολυμέρειαν γνώσεων και πλούτον διαφερόντων, 
διεκρίνετο ό ΟπημΙ ώς έπιφανής έρευνητής τοϋ Βυζαντίου καί συγγραφεύς 
έξαιρετικώς γόνιμος. Τό βιβλιογραφικόν του δελτίον ώς έδόθη έπί τή ευ¬ 

καιρία τοϋ ιωβηλαίου του, εις τόν περυσινόν τόμον τής Κενιιε άοε ΕΙικΙβε 
Βγζαηΐίη68 άριθμεΐ ύπέρ τούς όκτακοσίους τίτλους. Ή ποικιλία των θεμά¬ 

των, ή έξαντλητική τών προβλημάτων έρευνα, ή έπιτυχής έρμηνεία έδιδον 
τήν ποιότητα είς τά έργα του. Εκείνο δμως πού έσφράγιζε τήν έξέχουσαν 
φυσιογνωμίαν τοϋ σοφοϋ καθολικού ιερωμένου ήτο τό ήθος: ή ψυχική 
εύγένεια, ή πραότης του χαρακτήρος, ή προσήνεια, ή έλλειψις παντός 
ίχνους άνθρωπαρεσκείας ή έπιδείξεως. Τοιούτου έπιλέκτου άνθρώπου καί 
έπιστήμονος θρηνοϋμεν τήν άπώλειαν. 

Ό Οηιιηεΐ έγεννήθη έν ΒοιίΓββΙ-άιι-Ε&ο, μικρφ χωρίφ τής Σαβοΐας, 
τήν 3ην Μαΐου τοϋ 1890. Είς ήλικίαν δεκαεπτά έτών είσήλθεν είς τό τάγμα 
τών Αύγουστινιανών τής Μεταστάσεως, τό κοινώς λεγόμενον τών "Ασσομ- 

ψιονιστών, έχειροτονήθη δέ ίερεύς έν Ρώμη μετά τό πέρας τών θεολογικών 
του σπουδών, τόν Μάϊον τοϋ 1916. "Αμέσως μετά άρχεται ή διδασκαλική 
καί έπιστημονική δράσις του. Διδάσκει φιλοσοφίαν καί θεολογίαν είς 
διάφορα παραρτήματα τοϋ τάγματος καί τελικώς είς τό έν Καδίκιοϊ (Χάλκη- 
δόνι) "Ανώτατον Ιεροσπουδαστή ριον (1920- 1922). Έν Καδίκιοϊ, άλλος 
μοναχός τοϋ τάγματος, ό μετέπειτα καθολικός Αρχιεπίσκοπος "Αθηνών 
Εοιιίε ΡβΙίί, έχει Ιδρύσει, άπό τοϋ 1895 τήν Σχολήν "Ανωτέρων "Ανατολικών 
Σπουδών με σκοπόν τήν μελέτην τής χριστιανικής "Ανατολής, ΐδίςε δέ τοϋ 
Βυζαντίου. Είς τήν Σχολήν αύτήν καλείται τώρα ό ΟππμΙ νά προσφέρη 
τάς ύπηρεσίας του. Είναι ό πλέον ένδεδειγμένος: έπί ήμισυ αΐώνος άπέβη 
οδτος 6 Ακρογωνιαίος λίθος τοϋ "Ιδρύματος άναδειχθείς γραμματεύς αύτοϋ’ 
καί έπωμισθείς κυρίως τήν εύθύνην τής συντάξεως τοϋ περιοδικοϋ - όργάνου 
τής Σχολής «έοΐιοε <ΓΟπβηΙ» τοϋ βραδύτερον (1946) είς Κονιιβ άβε έίαάβε 
Βγζαηίΐηεε μετονομασθέντος. Τάς τύχας τοϋ "Ιδρύματος ήκολούθησεν 6 
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άφωσιοομένος έταΐρος κατ’ άρχάς είς Βουκουρέστιον ένθα ή Σχολή, ύπό 
την αιγίδα τεθεΐσα τής Γαλλικής Ακαδημίας Επιγραφών καί Γραμμάτων, 
έλαβε τήν οριστικήν της όνομασίαν: Γαλλικόν Τνστιτοϋτον Βυζαντινών 
Σπουδών, και έκεΐθεν πάλιν είς Παρισίους (άπό τοϋ 1948) ένθα καί όριστικώς 
έγκατεστάθη. Ή έπιστημονική ερευνά είς τήν όποίαν ήνάλωσε τον βίον 
— διετέλεσεν ό Οππηεΐ έπί έτη Διευθυντής Ερευνών είς τό Ο.Ν.Κ.3. — 
δέ τοϋ άφήκε χρόνον δΓ άλλας άσχολίας καί μόνον έπί βραχύ τι διάστημα 
έδίδαξε Κανονικόν Δίκαιον είς τό Καθολικόν Τνστιτοϋτον Παρισίων. 
Μετέσχε μεταπολεμικώς είς τά διεθνή βυζαντινολογικά Συνέδρια Θεσσαλο¬ 
νίκης, Μονάχου, Άχρίδος, λαβών ένεργόν μέρος είς τάς συζητήσεις. Άπέ- 
θανε τήν 14ην Αύγούστου 1967, παραμονήν τής έορτής τοϋ Τάγματός του. 

Ή προσφορά τοϋ έκλιπόντος βυζαντινολόγου είς τήν έπιστήμην καί 
τήν Εκκλησίαν ύπήρξε μεγίστη. *Από τοϋ 1916 καί μέχρι τής τελευτής του 
δέν έπαυσε γράφων καί έκδίδων, καταλιπών ουτω πολλάς έκατοντάδας αύτο- 
τελών άρθρων και βιβλιοκρισιών μέ τά όποια πρωτίστως έτροφοδότει τό 
ύπό τοϋ Τνστιτούτου δημοσιευόμενον περιοδικόν. Πλήν τούτου όμως καί 
είς πλεΐστα άλλα έντυπα (Κονκο άοδ Είαάεε Οτεοφίεδ, Κεναο άεδ Εΐιιάεδ 
Γαϋηεε, Κονιιο άοδ δοίοηοεδ ρΜοδορΜφίεδ εί ίΚέοΙοβΐςαεδ, Βαίΐεϋη άε 
ΙίίίέΓείιίΓε εοοίέδΐεδίίφίε, Οπεηίεϋε οΐιπδίΐεηε ρεποάίεε, 8ίικΒ ΒίζεηΙΐηΐ 
ε ηεοείΐεηίοί κ.λ.π.) καί πανηγυρικόν τόμον πρός τιμήν διδασκάλων καί 
συναδέλφων του (Σπ. Λάμπρου, Ο. άε Ιετρίιεηίοη, Εοιιΐδ Ρείΐί, 8. Ο. Μετοείι, 
Ρειιΐ ΡεείεΓδ, Ηεηπ Οτέβοίτο, Ε. ΤΐδδεΓεηΙ κ.ά.) εόρίσκει τις συνεργασίας 
τοϋ πολυγραφωτάτου συγγραφέως. Είς αύτάς δέον νά προστεθοϋν καί αί 
συνεργασίαι του είς έγκυκλοπαιδείας ώς καί αί έκλαϊκευτικαί είς έφημερίδας. 
Ιδιαιτέρας μνείας άξια είναι τά βιβλιοκριτικά σημειώματα τοϋ σοφοϋ βυ- 
ζαντινολόγου, πού έντυπωσιάζουν μέ τόν άριθμόν καί τήν ϋλην των: καί 
μόνον είς τήν βυζαντινήν τέχνην (άρχιτεκτονικήν, ζωγραφικήν, μικροτε¬ 
χνίαν, μικρογραφίαν) άφιεροϋνται περί τά τριάκοντα. 

Πλεΐστα ήσαν τφ δντι τά θέματα μέ τά όποια ήσχολήθη ή γόνιμος γραφίς 
του: έκ τής έκκλησιαστικής ιστορίας, τής φιλολογίας, τής δογματικής, 

1 τής όμνολογίας, τής άγιολογίας. Κύριος όμως στόχος τών έρευνών του 
ύπήρξεν ή Βυζαντινή Εκκλησία, αί σχέσεις της μετά τής Ρώμης, ή θεολο¬ 
γία της, τό κανονικόν της δίκαιον, Τό Πατριαρχεΐον τής Κων/πόλεως άπο- 
τελεΐ τό έπίκεντρον τών διαφερόντων τοϋ καθολικοϋ ιερωμένου. Έκ τών 
προκαθημένων τοϋ Οίκουμενικοϋ Θρόνου, πού παρελαύνουν είς τό έργον 
του, τό προβάδισμα έχει ό Φώτιος καί τά προβλήματα πού συμπορεύονται 
μέ τήν άνήσυχον έποχήν του. Ή σημαντική άνακάλυψις, τήν όποίαν κάμνει 
τώ 1933, σχεδόν συγχρόνως μέ τόν Όνοπιϋι άλλ5 άνεξαρτήτως αύτοϋ, ό 
Οππηοΐ, συντελεί είς τό νά έκριζώση τόν έδραιωμένον μϋθον περί τοϋ δευ- 
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τέρου σχίματος τοϋ Φωτίου. Άλλα τό φωτίειον ζήτημα τόν άπασχολεΐ 
διαρκώς, εϊτε άναθεωρεΐ τά γεγονότα καί την άπήχησίν των, είτε έμβαθύνει 
είς τά δογματικά τής άντιθέσεως προβλήματα, εϊτε μοχθεί διά νά φέρη εις 
φώς άγνώστους πτυχάς τής προσωπικότητος καί τής δράσεως τοϋ «σχι¬ 

σματικού» πατριάρχου. Αί μελέται αύται έξαγνίζουν τήν άτμόσφαιραν έκ 
τοϋ ρύπου τών παραδεδεγμένων ιδεών καί συμβάλλουν είς τήν άναγνώρισιν 
τής οικουμενικής άξίας τής Εκκλησίας. 

Είς τήν δλην συγγραφικήν παραγωγήν τοϋ Οπιπιυΐ έξέχουσαν θέσιν 
κατέχουν αί δύο μείζονες συγγραφαί του: 1) Εοδ Γβ§©8ΐ€8 άοε Ααίυδ άιι 
ραΙηαΓοαΙ &γζεηίίη: Εοδ ΓβββδΙυδ άβδ Ρ&ΐπεΓαΙιβδ (381 - 1206), Παρίσιοι 
1932 - 1947 καί 2) Εε ΟίΓοηοΙο^ίο, Παρίσιοι 1957. Είς τήν πρώτην έξ αύτών 
— έργον, μνημειώδες είς τρία τεύχη καί έπτακοσίας περίπου σελίδας — 

καταγράφονται 1202 έπίσημοι πατριαρχικαί πράξεις, αί όποΐαι καλύπτουν 
σχεδόν όλόκληρον χιλιετηρίδα, καταδεικνύουν δέ τήν πολυσχιδή δρδσιν, 

έσωτερικήν τε καί έξωτερικήν, τής Μεγάλης Εκκλησίας. Παν δ,τι άφορδ 
είς τήν άπόλυσιν, τήν χρονολογίαν, τήν άξίαν τών πολυτιμοτάτων τούτων 
κειμένων — έξ ών πολλά εϊδον ένταϋθα τό φώς διά πρώτην φοράν — άνε- 

ρευνδται ύπό τοϋ έκδότου, τοϋ όποιου ή εύρεΐα άρμοδιότης είς τόν κύκλον 
τών σπουδών αύτών, έπέτυχεν έργον όριστικόν, ώς άλλωστε τοϋτο τονίζεται 
ύπό τοϋ προλογίζοντος τήν έκδοσιν διευθυντοϋ τοϋ Ινστιτούτου. 

Ή έτέρα συγγραφή έξεδόθη είς τήν ύπό τήν διεύθυνσιν τοϋ Ρ. ΕειηοιΊε 
έκδιδομένην σειράν: «Πραγματεΐαι Βυζαντινών Μελετών» καί άποτελεΐ 
σπουδαΐον δργανον έργασίας. Εξετάζει τάς μεθόδους χρονολογήσεως, 
οϊαι άπαντοϋν αϋται είς τάς πολλαπλας πηγάς τής βυζαντινής Ιστορίας ώς 
καί τόν τρόπον χρήσεως αύτών. Ή παράθεσις διαφόρων ήμερολογίων τής 
μεσογειακής λεκάνης καί τής χριστιανικής έποχής καί ή μεταξύ των άντι- 

στοιχία ώς καί χρονολογικών καταλόγων αύτοκρατόρων καί άλλων ήγεμόνων 
καί άρχόντων καί έκκλησιαστικών ήγετών, καθιστούν τό έργον τοϋτο 
εϋχρηστον διά τούς ιστορικούς βοήθημα. 

Τοιαύτη ύπήρξεν ή συμβολή τοϋ έκλιπόντος είς τήν προαγωγήν τής έπι- 
στήμης. Άλλ* ώς έλέχθη ήδη ή έπιστήμη δεν άπετέλει είμή μέρος τών 
έπιδιώξεων τοϋ άοιδίμου σοφοΰ. Άναζητών τήν άλήθειαν φιλοδοξεί νά 
προσθέση τόν έστω μικροσκοπικόν του λίθον είς τήν άναστήλωσιν τών 
πνευματικών δεσμών τοϋ κόσμου. Έμβαθύνων τά αίτια τής χριστιανικής 
διαμάχης ζητεί νά συμβάλη είς τήν ίεράν ύπόθεσιν τής ένότητος. Ερευνών 
τήν δρδσιν καί τό κλέος τοϋ Πατριαρχείου σκοπόν έχει νά καταπολεμήση 
τήν ύπερτροφίαν τής κριτικής, νά φωτίση τήν προσέγγισιν. Ίνα σχίση τό 
σκότος τοϋ παρελθόντος, γράφει τά έκλαΐκευτικά του άρθρα. Άπηλλαγμένος 
τοϋ φοβεροϋ μοναχικού συμπλέγματος τής δυσπιστίας, πιστεύων βαθύτατα 
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εις τήν μίαν έκκλησίαν τοΰ Χριστοΰ, ό άείμνηστος {ερωμένος ύπήρξε, 
χάρις εϊς τήν ευθυκρισίαν του, τήν φρόνησίν του, τήν φιλαλληλίαν του, 
τήν καλοσύνην τής πλούσιας ψυχής του, ένας άνθρωπος τοϋ αίόίνος μας — 
τοΰ οικουμενικού αίώνος. Τόν καλόν άγόίνα άγωνισθείς, έξήλθε τού βίου 
καταλιπών εϊς ήμας τήν μνήμην τής άρετής του. 

ΜΑΡΙΑ Ζ. ΘΕΟΧΑΡΗ 



ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ 

«*Η βυζαντινή τέχνη έσφνρηλάτησε τούς κρίκους τής 
συλλογικής άλληλεγγύης τής χριστιανικής άνθρω- 
πότητος και τούς έδεσε σε άλυσίδα ενιαίας πνευ¬ 
ματικής ομολογίας κοινού, αισθητικού πιστεύω». 

(Άπό τήν μελέτην του «Τό μακεδονικό 
ζήτημα στή βυζαντινή ζωγραφική»). 

’Αρνεΐται νά παραδεχθή δ νοΰς δτι άπαγγέλλει τήν νεκρολογίαν τοϋ 
’Αγγέλλου Προκοπίου. Εις τήν άκμήν τοϋ βίου καί τής σταδιοδρομίας του, 

πλήρης ζώσης νεότητος, διέβη γαλήνιος είς τήν άλλην όχθην τοϋ ’Αχέροντος 
άδιάφορος είς τάς τόσας υποσχέσεις πού του προσέφερεν ακόμη ή ζωή. 

’Αναλογίζομαι τόν σύντομον, τον συντομώτατον χρόνον άπό τό βράδυ 
έκεΐνο όπου ματαίως τόν άνεμέναμεν είς τήν Ένωσιν Σμυρναίων, νά έλθη 
διά νά έγκαινιάση τήν έκθεσιν τοϋ ζωγράφου - πατρός του. 

Δεν θά έπιχειρήσω νά διαγράψω έδώ τά γεγονότα πού καθώρισαν τήν 
πορείαν τής ζωής τοϋ Προκοπίου. "Αλλοι, οίκειότεροι προς αυτόν, θά άνα- 

λάβουν νά συντάξουν τό βιογραφικόν του σημείωμα, προϋπόθεσιν άπαραίτη- 

τον διά νά τοποθετηθή τό εργον του είς τόπον και χρόνον. Θά άρκεσθώ νά 
σημειώσω μόνον βασικούς σταθμούς μέσα είς τό σχηματικόν πλαίσιον τής 
σταδιοδρομίας του, καί νά άναφερθώ είς τήν προσφοράν του προς τό Βυ¬ 

ζάντιον. 

Υιός τοϋ ζωγράφου Γεωργίου Προκοπίου, πού έτιμήθη ώς καλλιτέχνης 
τής ’Αβησσυνιακής αύλής καί ώς πολεμικός άνταποκριτής κατέλιπεν έκ 
τών Βαλκανικών πολέμων καί τοϋ Μικρασιατικού μετώπου δραματικά 
στιγμιότυπα, 6 "Αγγελος Προκοπίου άνετράφη εις περιβάλλον άφωσιω- 

μένον είς τήν τέχνην καί άπέκτησε, παιδί άκόμη, τήν Ικανότητα καί τό 
προνόμιον νά σκέπτεται, νά άναπολή καί νά αίσθάνεται μέ τήν βοήθειαν 
τών μορφών τής τέχνης. Έκ φύσεως όμως όρθολογιστής γοητεύεται, έπίσης 
ένωρίς, άπό τά ιδεολογικά συστήματα, πού δίδουν τόν πρωταρχικόν ρόλον 
είς τήν θέλησιν καί τήν δράσιν. Ή διπλή αύτή κλίσις του τόν ώθεΐ είς 
διπλοϋν κύκλον σπουδών, άφ’ ένός είς τήν Νομικήν Σχολήν τού Πανεπι¬ 
στημίου, άφ’ έτέρου είς τήν Σχολήν Καλών Τεχνών. Καθ’ δλην τήν διάρ¬ 
κειαν τοϋ συντόμου βίου του, διά μέσου τοϋ διπλοϋ αύτοϋ φακοϋ θά θεωρή 
τούς άνθρώπους καί τά έργα των, ταλαντευόμενος μεταξύ τών άπαιτήσεων 
τής λογικής καί τών Ενθουσιασμών τής ψυχής. 
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Ώς ιστορικός τής τέχνης κάμνει τήν έμφάνισίν του τφ 1936 μέ τήν 
«Νεοελληνικήν Τέχνην» δπου μελετά τά δημιουργήματα τών Νεοελλήνων 
έν σχέσει μέ τήν πνευματικήν καί κοινωνικήν ζωήν τοϋ τόπου. Τό βιβλίον 
άποσπφ σχόλια έπαινετικά. Θά έπακολουθήσουν: «Ή σημασία τοϋ έργου 
του Παναγιώτη Ζωγράφου στήν έλληνική ζωγραφική τοϋ 19ου αίώνα» 
(γαλλιστί), ή διδακτορική διατριβή του είς τήν Σορβόννην διά τήν «Θρη¬ 
σκευτικήν ζωγραφικήν στάς Τονίους Νήσους τόν 18ο αΙώνα» (γαλλιστί). 
Διά τήν τελευταίαν, τοϋ άπονέμεται τό Βραβεϊον Ζάππα τής παρισινής 
«Εταιρείας πρός Ένίσχυσιν τών Ελληνικών Σπουδών» ένώ ή κυκλοφορία 
ένός άλλου βιβλίου: «Τό είκοσιένα στή λαϊκή ζωγραφική του» φαίνεται νά 
έπηρεάζη τήν φιλολογικήν κίνησιν περί τόν Μακρυγιάννην και τόν ζωγρά¬ 

φον του. 
Ό πνευματικός του πλοϋτος τόν παρακινεί είς λύσεις διά τάς όποίας 

οί άλλοι δυσπιστοϋν, διότι δεν φέρουν αδται τήν σφραγίδα τοϋ καθιερω¬ 

μένου. Ή καλλιτεχνική του εύαισθησία τόν κάμνει νά διαισθάνεται δ,τι 
κατόπιν καί ό ίδιος θά στηρίξη έπί λογικών έρεισμάτων άλλά καί αί έρευναι 
θά έλθουν νά έπιβεβαιώσουν. Αναφέρω προχείρως τήν άποκατάστασιν 
πού έκαμε είς τόν πραγματικόν δημιουργόν των, τόν Δοξαρά, ώρισμένων 
τοιχογραφιών τοϋ ζακυνθηνοϋ ναοϋ τής Φανερωμένης, ένώ έπί έτη σειρά 
Ιστορικών τής τέχνης έπανελάμβανε τήν αύτήν λανθασμένην πληροφορίαν. 
Ή άρχειακή έρευνα ήλθεν όλίγον άργότερον νά έπιβεβαιώση τήν γνώμην 
του αύτήν. 

Τφ 1940-41 έκλέγεται καθηγητής είς τήν νεοσύστατον έδραν τής 
Γενικής Ιστορίας τής Τέχνης είς τό Πολυτεχνεϊον, δπου παραμένει έπί 
έν έτος μόνον, έπανεκλέγεται δέ είς τήν αύτήν έδραν τφ 1960. Συγχρόνως 
έχει άναλάβει τήν στήλην τής τεχνοκριτικής είς τήν «Καθημερινήν». Ή 
βασική συμβολή του είς τήν προαγωγήν τών σπουδών περί τέχνης είς τήν 
χώραν μας είναι ή ΐδρυσις Φωτοθήκης είς τό Πολυτεχνεϊον, ή όποια μέλλει 
νά άποβή μέ τήν πάροδον τοϋ χρόνου, δργανον πολύτιμον είς τάς χεϊρας 
τοϋ έρευνητοΰ. Τήν έπιτακτικήν άνάγκην τής δημιουργίας φωτογραφικής 
συλλογής τών μνημείων τής Ελλάδος είχεν έπισημάνει καί άλλοτε ό Προ¬ 
κοπίου άλλά κυρίως μετά τήν άνελέητον καταστροφήν, πού έπροξένησαν 
είς τήν Επτάνησον οί σεισμοί, καταστροφήν τήν όποίαν έθρήνησε μέ δρι- 
μυτάτην φωνήν άπό τών στηλών τοϋ ήμερησίου τύπου. 

Διά νά δεχθή καί νά άξιολογήση τά ούσιώδη γεγονότα είς τήν έξέλιξιν 
τών μορφών τής τέχνης καταφεύγει είς τό ταξίδι. Ταξιδεύει, είτε ώς άπε- 
σταλμένος τοϋ Ελληνικού Κράτους είς διεθνή συνέδρια, εϊτε ώς προσκε¬ 
κλημένος τών ξένων χωρών. Τάς έντυπώσεις του άποτυπώνει είς πάλλοντα 
άρθρα είς τήν «Καθημερινήν» ώς καί είς ειδικούς τόμους: «Αισθητική καί 
Τέχνη στήν Εύρώπη» (2 τόμοι, 1954, 1955), «Ογρπιε, ίΗ»ί ΙιβΙΙβηίο ΐδίαηά» 
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(1954), «Όλλανδία» (1958), «Ό λαός τής Βίβλου» (1959), «Αισθητική καί 
Τέχνη στήν Αμερική» κ.ά. είναι οί καρποί των ταξιδίων αυτών. 

"Αλλ9 ό πλέον σταθερός έρως τοϋ Προκοπίου ύπήρξε τό Βυζάντιον. 

Ή φωνή του, εϊτε διά τά έπιτεύγματα τής βυζαντινής τέχνης πραγματεύεται, 
είτε διά τά προβλήματά της καί τάς έπιβιώσεις της, έχει τον παλμόν άνθρώ- 
που, πού όμιλεΐ διά πρόσωπον ήγαπημένον. Τό άκριβές αισθητικόν του 
κριτήριον τον οδηγεί και έδώ είς διαγνώσεις, τάς όποίας οί άλλοι έπιχει- 

ροϋν στηριζόμενοι είς παραδεδεγμένους κανόνας. Ό χρόνος και ή έπιστήμη 
δικαιώνουν τάς εύστοχους παρατηρήσεις του. Έχομεν μίαν πρόσφατον δια- 

πίστωσιν τού πόσον γυμνασμένον ήτο τό μάτι του Προκοπίου! Ό φυλλο¬ 
μετράν τό άρτι έκδοθέν τρίτομον έργον του Ρ. ΙΛκΙοΓχνοοά διά τήν Μονήν 
τής Χώρας δεν δύναται παρά νά άναλογισθή τά δσα είχε γράψει ό Προκο¬ 

πίου, άπό τών στηλών τής «Καθημερινής», τον Όκτώβριον τού 1955, χαρα- 

κτηρίζων τά θαυμάσια αύτά ζωγραφικά έργα, πού μόλις τότε εϊχον έλευθε- 

ρωθή άπό τό τουρκικόν έπίχρισμα. νΑλλοτε πάλιν ή φιλοσοφική του προ- 

διάθεσις τον παρακινεί νά άναζητήση τό κοινωνικόν ύπόβαθρον τών καλλι¬ 

τεχνικών έκδηλώσεων μιας έποχής τού Βυζαντίου ή μιας τάξεως. "Αναφερό- 

μενος μέ δεδικαιολογημένον ένθουσιασμόν είς τήν δευτέραν έκδοσιν τής 
«Μοναστηριακής Αρχιτεκτονικής» ύπογραμμίζει, πρώτος αύτός, τήν 
σημασίαν τής τοιαύτης μελέτης δι9 έκεϊνον πού θά έπιχειρήση τήν κοινω¬ 

νικήν άνατομίαν τοϋ βυζαντινού πολιτισμού καί έπισημαίνει τήν άνάγκην 
νά συμβαδίσουν είς τό μέλλον ή έρευνα διά τήν άρχιτεκτονικήν διάρθρωσιν 
τών μεσαιωνικών κοινοβίων μέ εκείνην τής κοινωνικής άποστολής των 
καί τών έπιδαψιλευθέντων είς αύτά αύτοκρατορικών προνομίων. 

Τό πνευματικόν του πιστεύω είς τό Βυζάντιον είναι έτοιμος ό Προκο¬ 

πίου νά διακηρύξη άνά πάσαν στιγμήν άλλ9 ίδίως όταν όπερτροφικαί έθνι- 
κιστικαί τάσεις ύπαγορεύουν είς τούς εύεργετηθέντας ύπό τοϋ Βυζαντίου 
λαούς νά Αμφισβητούν τήν εύεργεσίαν. Είς τό 18ον Διεθνές Συνέδριον τής 
Ιστορίας τής Τέχνης είς τήν Βενετίαν, τον Σεπτέμβριον τοϋ 1955, τό έπί- 
μαχον θέμα είναι αί σχέσεις τής ιταλικής μεσαιωνικής τέχνης προς τήν 
βυζαντινήν. Ό "Ιταλός καθηγητής 8. Βοίίΐηΐ μέ ένα νέον βιβλίον του «Παλαιά 
μωσαϊκά τοϋ ' Αγίου Μάρκου τής Βενετίας», θέλει νά άποσπάση τά μωσαϊκά 
τοϋ 'Αγίου Μάρκου, τοϋ Τοτοείΐο καί τοϋ Οτεόο άπό τό Βυζάντιον καί νά 
τά συνδέση μέ μίαν καθαρώς Ιταλικήν παράδοσιν, πού, κατ’ αύτόν, έχει 
τήν άρχήν της είς τά μωσαϊκά τής παλαιοχριστιανικής Ρώμης καί τής 
Ραβέννας. Ή προσπάθεια αύτή, κατάλοιπον τοϋ πνεύματος πού ένέπνευσε 
είς τούς Τταλούς, όλίγον προ τοϋ πολέμου τήν μεγαλειώδη Μοδίτα Αιΐβίικίοα, 
ένσωματοϋται είς τάς άλλας, πρός άπόδειξιν τής δήθεν ύπεροχής τών "Ιτα¬ 
λών έναντι τών γειτόνων των. Μαζί μέ τούς καθηγητάς Α. Οταδ&Γ καί Ο. 
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ϋεπιιΐδ, ό Προκοπίου προβάλλει τά έπιχειρήματα διά την παρουσίαν τοϋ 
Βυζαντίου εις τάς άρχιτεκτονικάς δημιουργίας καί τά παλαιά μωσαϊκά τής 
Βενετίας καί τοϋ Τοτοείΐο, γνώμη πού γίνεται δεκτή σχεδόν άπό τήν όλο- 
μέλειαν των συνέδρων. 

Τό 12ον Βυζαντινολογικόν Συνέδριον τής Άχρίδος, τό 1961, δίδει 
καί πάλιν τήν εύκαιρίαν εις τον Προκοπίου νά υπεράσπιση τάς θέσεις τοΰ 
Βυζαντίου. Πρόκειται καί έδώ διά τήν προβολήν έθνικιστικών καί φυλετικών 
Αντιλήψεων. Οί καθηγηταί V. Γ&ζ&τεν καί 8. Β&άομο ύποστηρίζουν τήν 
θεωρίαν διά τήν έθνικήν Αντίστασιν, κατά τον 11ον καί 12ον αί., τών Νοτιο- 
σλαύων ό εις, τού πανσλαυισμοϋ ό άλλος, κατά τής τέχνης τής Κων/πόλεως. 
Ή θεωρία αυτή έχει παλαιάς τάς ρίζας της, εις τούς Βουλγάρους Αρχαιο¬ 
λόγους, οι όποιοι προσήρτησαν τάς τοιχογραφίας τών ' Αγίων Αναργύρων 
τής Καστοριάς καί τής Αγίας Σοφίας τής Άχρίδος — ώς γνωστόν τον 
τελευταΐον τούτον ναόν έκτισεν ό Χαρτοφύλαξ τής Μεγάλης Εκκλησίας, 

Λέων — εις τό Βουλγαρικόν Κράτος τού Σαμουήλ. Ή θεωρία αυτή έπανέρ- 
χεται τώρα εις τό προσκήνιον μένέαν τεκμηρίωσαν καί άρίστην αισθητικήν 
άνάλυσιν. Άντικρούεται ή θέσις τοϋ καθηγητοΰ Α. Ξυγγοπούλου διά τό 
καλλιτεχνικόν κέντρον τής Θεσσαλονίκης καί τήν Ακτινοβολίαν του εις 
τούς βαλκανικούς λαούς καί τό μεγαλύτερον βάρος τής καλλιτεχνικής 
δημιουργίας πίπτει είς τούς ύποτιθεμένους Σλαύους τεχνίτας καί τάς έθνικάς 
των σχολάς, αί όποΐαι, κατά τήν νέαν θεωρίαν, διεμόρφωσαν λαϊκήν καί 
Αρχαϊκήν τεχνοτροπίαν. 

Ό Προκοπίου μετέθεσε τήν συζήτησιν άπό τάς φυλετικός Αντιθέσεις 
είς τό πεδίον τής τέχνης. Στηριζόμενος είς τήν θεωρίαν, τήν όποίαν διε- 
τύπωσε κυρίως ό Γάλλος αισθητικός Ηεηπ Ροείΐΐοη, δτι κάθε τέχνη διανύει 
άναγκαστικώς τρία στάδια, Αντιστοιχούντο προς τρεις ρυθμούς — τον 
Αρχαϊκόν, τον κλασικόν, τόν ρεαλιστικόν — Απέδειξε διά τάς Αμφισβητού¬ 
μενος μεταξύ Βυζαντίου καί Σλαύων, μορφάς τής τέχνης, δτι είναι αύται 
ύποτεταγμέναι είς μίαν έσωτερικήν λογικήν, άσχετον προς τό σλαυικόν 
στοιχεΐον, ή όποια τάς κατευθύνει. Έγκαταλείπων τήν εικονογραφικήν 
άνάλυσιν καί τά έκ τής χρονολογήσεως τών μνημείων πορίσματα, ό Προκο¬ 
πίου, τόν διαχωρισμόν αότόν τής βυζαντινής τέχνης είς ρυθμούς, έστήριξεν 
είς κριτήρια αισθητικά. Ή μελέτη του έκυκλοφόρησε καί είς ειδικόν 
τόμον: «Τό μακεδονικό ζήτημα στήν βυζαντινή ζωγραφική» (1962), είς 
τρεις γλώσσας καί έσχολιάσθή ευρύτατα. Έχω ύπ’ δψιν μου τουλάχιστον 
δεκαπέντε βιβλιοκρισίας: Βελιγράδιον, Παρίσιοι, Λονδΐνον, Γείάεη, Βρυ- 
ξέλλαι, Βιέννη, Κοπεγχάγη. Άξιολογών τήν προσφοράν αύτήν τοϋ Προκο¬ 
πίου, ό Παναγιώτης Κανελλόπουλος γράφει: «Ό Προκοπίου κατάφερε νά 
δώση τήν όριστικήν άπάντησι σ' δσους γέννησαν τό μακεδονικό πρόβλημα 
μέ τήν πρόθεσι νά αύτονομήσουν ένα όργανικό κομμάτι τής βυζαντινής 
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τέχνης, δηλαδή νά τό άποκόψουν άπό τό Βυζάντιο, πού είναι καί έμεινε 
ή πηγή κι* δ κυριαρχικός νόμος κι9 αύτής τής σλαυικής ζωγραφικής». 

Ό Προκοπίου υπήρξε πρωτοπόρος και μαχητής: «έχω διαλέξει, έγραφε 
κάπου, τόν δρόμο τής άμφιβολίας στα πνευματικά ζητήματα». Καί είχε τήν 
δυνατότητα και τήν δύναμιν νά θέτη έκ νέου τά προβλήματα καί νά τά 
θεωρή άνεξαρτήτως άπό τό περιβάλλον του, μέ μόνην τήν βοήθειαν τών 
ίδικών του ματιών. Αί άξιολογήσεις του, τά συμπεράσματα του διά τήν 
έλληνικήν τέχνην, έπειδή μάς έβρισκαν άπαρασκεύους, συχνά μάς έξέπλητ- 

τον. Ένθυμοϋμαι τάς άντιδράσεις όλων μας όταν έταύτισε τόν χρωστήρα 
τοϋ Άστραπά με έκεΐνον τοϋ Ιδιου τοϋ Πανσελήνου! Έχρειάσθη καιρός 
διά νά έννοήσωμεν τό βαθύτερον νόημα μιάς τόσο τολμηρής σκέψεως. 
Πολλοί τοϋ κατελόγιζαν λάθη. Ποιος ξέρει! Τσως νά είναι όπως τά λάθη 
πού διορθώνει ό εύσυνείδητος διδάσκαλος είς τήν σύνταξιν τοϋ μαθητοϋ 
του, καί ή ίδια σύνταξις γίνεται «ύφος» είς τήν πένναν δοκίμου συγγραφέως. 
Όποιος τόν ήκουσε νά δμιλή διά τό κατανυκτικόν άποτέλεσμα μιάς δέσμης 
φωτός, πού διαπερνά τόν μικροσκοπικόν φεγγίτην μιάς βυζαντινής έκκλη- 

σίας, γνωρίζει πώς είχε δεχθή, καί αύτός, μέ τούς όλίγους, τήν θείαν χάριν 
νά συλλαμβάνη τήν μεταφυσικήν ώραιότητα τοϋ Βυζαντίου. Όσάκις τόν 
έπαναφέρω εϊς τήν μνήμην μου, τόν βλέπω εις μίαν διάλεξιν, πού έκαμε 
είς τό Ιταλικόν Ίνστιτοϋτον * Αθηνών διά τόν ούμανισμόν είς τόν Μυστράν 
καί τήν Φλωρεντίαν. Ό Προκοπίου είχε τό χάρισμα τοϋ λόγου καί ή μακρά 
θητεία του είς τά νομικά τοϋ έπόριζε μίαν άναντίρρητον έπιχειρηματολογίαν. 

Μέ πόσην εύχέρειαν έκινεΐτο ό ίδιος έπάνω είς τήν έδραν, καί μέ πόσην 
ή σκέψις του μέσα είς τό θέμα πού έπραγματεύετο. Ό λόγος του μεστός, 

ζωντανός, τό ψυχορράγημα τοϋ Βυζαντίου τό μετέβαλλε είς θρήνον, καί 
τόν θρήνον είς ύπερκοσμίαν μουσικήν. ’Αλχημίστής αύτός, μετουσίωνε 
είς πνεύμα τό αίμα τών ήρώων τοϋ 1453. Τό ξαναβλέπω είς τήν διάλεξιν 
έκείνην καί ένθυμοϋμαι τούς φλογερούς άνθούς πού κάθε άνοιξιν στολίζουν 
τά έρείπια τής Πύλης τοϋ Ρωμανού. 

ΜΑΡΙΑ Σ. ΘΕΟΧΑΡΗ 



ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ I. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ 
(1911-1966) 

Ή έπιστήμη τοϋ τε Εκκλησιαστικού καί Κανονικού δικαίου καί ή 
έλληνική κοινωνία άπώλεσαν έν έκ τών ίκανωτέρων μελών των, έν τφ προ- 
σώπφ τοϋ Καθηγητοϋ τής Νομικής Σχολής τοϋ "Αριστοτελείου Πανεπιστη¬ 
μίου Θεσσαλονίκης Παναγιώτου Ί. Παναγιωτάκου. 

Έξ "Αρεοπόλεως τής Μάνης έλκων τήν καταγωγήν και έξ Ιστορικής 
οίκογενείας τοϋ 1821, έγεννήθη τήν 16 Μαρτίου 1911 έκ πατρός στρατηγοϋ 
"Ιωάννου Π. Παναγιωτάκου καί μητρός Μαρίας τό γένος Σ. Βενιζέλου έν 
"Αθήναις, έσπούδασεν αυτόθι, ένθα άνηγορεύθη διδάκτωρ έν έτει 1934 τής 
Νομικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου "Αθηνών, διά τής διατριβής τό «Δίκαιον 
τών μικτών γάμων, ή Ιστορική έξέλιξις καί άνά τούς αΙώνας διαμόρφωσις 
αύτοϋ». 

Ή "Εκκλησία τής Ελλάδος διά τάς άπό τοϋ έτους 1948 μεγίστας καί 
πολυσχιδείς ύπηρεσίας αύτοϋ είς τά έκκλησιαστικά πράγματα τόν ώνόμασε 
Νομικόν αύτής Σύμβουλον. 

Διετέλεσε Γενικός Διοικητής ' Αγίου Όρους κατά τήν κρίσιμον περί¬ 

οδον 1948 - 1950. Έτιμήθη δέ διά τοϋ «Πολεμικού Σταυρού» και τοϋ «Μεταλ¬ 

λίου έξαιρέτων πράξεων, ώς και πλείστων δσων άνωτάτων έκκλησιαστικών 
διακρίσεων. 
Ύπήρξεν έταΐρος τής "Αμερικανικής Διεθνούς "Ακαδημίας, τοϋ Ινστι¬ 

τούτου "Ανατολικών Σπουδών τοϋ Πατριαρχείου "Αλεξανδρείας. Μικρόν 
δέ πρό τοϋ άπροσδοκήτου τέρματος έπελθόντος τήν 19ην Ιουλίου 1966, 
τό έν τή Ιστορική πόλει τής Σαλαμάνκας Βασιλικόν καί Ποντηφικικόν 
Πανεπιστήμιον τόν άνεκήρυξεν ύοηοπδ οαιικε διδάκτορα τοϋ Κανονικού 
δικαίου έν έπισήμφ τελετή λαβούση χώραν τήν 29ην "Απριλίου 1966, τιμών 
τήν διεθνή αύτοϋ συμβολήν είς τήν έπιστήμην καί τάς πρός τήν "Εκκλησίαν 
ύπηρεσίας. 
Έλαβε μέρος είς διάφορα έπιστημονικά συνέδρια, ώς είς τό Βυζαντινο- 

λογικόν Συνέδριον τοϋ Μονάχου έν έτει 1960, είς τό έν Παμπλόνα συγκληθέν 
συνέδριον "Εκκλησιαστικού καί Κανονικού δικαίου τόν Σεπτέμβριον τοϋ 
έτους 1963. 

Τόν δέ Μάϊον τοϋ έτους 1966 μετέσχεν έκκλησιαστικής έκδηλώσεως 
μετά Κανονικής συσκέψεως είς τά πλαίσια τής μεγάλης προσπαθείας άρσεως 
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τών έμποδίων προς έπίτευξιν ένότητος έν τφ έκκλησιαστικφ χώρφ, πραγμα- 
τοποιηθείσης έν Ραβέννη τής Ιταλίας. 
Ή κυρία συγγραφική του δραστηριότης άναφέρεται ιδία εις την ιστο¬ 

ρίαν τού δικαίου. Σημαντικόν όμως μέρος τής προσπάθειας του άφιερώθη 
και εις νομοπαρασκευαστικός μελέτας. Μετέσχε πλείστων όσων κατά τάς 
τελευταίας δεκαετηρίδας συσταθεισών προς άναμόρφωσιν τής παρ’ ήμΐν 
έκκλησιαστικής νομοθεσίας έπιτροπών. Μεγίστη είναι ή συμβολή, ήν 
παρέσχεν ώς Νομικός Σύμβουλος τής Εκκλησίας τής Ελλάδος, γνωμο¬ 

δοτών έπί τών έκάστοτε άναφυομένων Εκκλησιαστικοί) δικαίου ζητημάτων. 
Πλεΐστα τών δημοσιευμάτων του άποδίδουν διαλέξεις και λόγους έκφωνη- 

θέντας εις έπισήμους ήμέρας. 
Έργα έδημοσιεύθησαν τά έξής : 

Γάμοι πρώτων έξαδέλφων, Άθήναι 1939. Εκκλησία καί Πολιτεία 
άνά τούς αιώνας, Άθήναι 1939. Περί τού γάμου καί τής άγαμίας τών κληρι¬ 

κών, 1940. Αστικός Κώδιξ καί Εκκλησία, 1940. Νόμοι καί Κανόνες έν τφ 
δικαίφ, 1942. Περί τού γάμου μεταξύ Χριστιανών καί άλλοθρήσκων, 1943. 

Ή θέσις καί αί σύγχρονοι κατευθύνσεις τού Εκκλησιαστικού δικαίου έν 
τή έπιστήμη, 1944. Ή Ελλάς καί ή Εκκλησία έν δψει τού συνεδρίου τής 
εϊρήνης, 1945. Ή έκλογή τού Αρχιεπισκόπου Αθηνών καί τών Επισκόπων 
έν τή Όρθοδόξφ Έκκλησίφ τής Ελλάδος, 1946. Ή Ί. Σύνοδος τής Ιεραρ¬ 

χίας τής Εκκλησίας τής Ελλάδος καί τό Αρχιεπισκοπικόν ζήτημα, 1946. 

Τό Εκκλησιαστικόν δίκαιον έν τή νεωτέρα έλληνική έπιστήμη, 1947. Ό Οι¬ 

κουμενικός Πατριαρχικός θρόνος τής Κωνσταντινουπόλεως, 1948. Τινά περί 
τού Ί. Λειψάνου καί τού έν Κερκύρςι Τ. Ναού τού Αγίου καί Θ. Σπυρίδωνος, 

1948. Ή όργάνωσις τού Μοναχικού Πολιτεύματος έν Άγίφ Όρει Άθω 
κατά τό Ισχϋον δίκαιον, 1949. Κύρος γάμου συναφθέντος ύπό Επισκόπου, 

κυρώσεις έν περιπτώσει συνάψεως καί προϋποθέσεις άρσειος αυτών, 1950. 

Ή ίερωσύνη καί έξ αύτής νομοκανονικαί συνέπειαι κατά τό δίκαιον τής 
Ανατολικής Όρθοδόξου Εκκλησίας, 1951. Ή έν Χαλκηδόνι Δ' Οικουμενική 
Σύνοδος, 1951. Γενικαι παρατηρήσεις έπί τής θέσεως τής Θρησκείας καί 
τής Εκκλησίας έν Έλλάδι, 1952. Παρατηρήσεις έπί κληρονομιάς Μοναχών, 

1952. Πεντακόσια έτη μετά τήν Άλωσιν (1453- 1953). Ή ύπό μείζονος 
έκκλησιαστικοϋ σώματος άρσις συνεπειών καθαιρέσεως δι’ άπονομής χάρι- 
τος, 1953. Τινά περί μικτών γάμων κατά τό Ισχϋον έν Έλλάδι δίκαιον, 1954. 
Τό Δίκαιον τών Μοναχών (τόμ. Δ') 1957. Τό Αύτοκέφαλον τής Εκκλησίας 
Κύπρου, 1957. Έγχειρίδιον περί τών κωλυμάτων τού γάμου, 1959. Τό Ποινι¬ 
κόν Δίκαιον τής Εκκλησίας, 1962. Σκέψεις έπί τής σοβούσης κρίσεως 
μεταξύ Εκκλησίας καί Πολιτείας, 1965. Ή άντιποίησις τής άρχής, 
1966. Σχέσεις Εκκλησίας καί Πολιτείας έν τή Βυζαντινή Αύτοκρατορίςς 
1966, κ.&. 

4 - 1 - 1968 
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Τήν έν γένει πνευματικήν παραγωγήν τοϋ άειμνήστου σοφοϋ διακρίνει 
ίδιον σύστημα έργασίας και μεθοδολογική δεοντολογία. Οϋτω δέ καί έπε- 
τεύχθη ή παρ" αύτοϋ εις εύρεΐαν κλίμακα μελέτη τών πηγών, ήτις μελέτη, 
ώς διετείνετο ό ίδιος, συνιστώ «τήν κυριώδη καί πρωταρχικήν δδόν έρεύνης 
εις τε τήν Νομικήν καί τήν Θεολογικήν έπιστήμην». 

Έπεκτείνας τό πεδίον έρεύνης έν τφ χώρφ τοϋ τε Έκκλησιαστικοϋ 
καί Κανονικοϋ δικαίου τής Όρθοδοξίας, μελετφ καί χρησιμοποιεί ώς 
Πηγάς, τήν 'Αγίαν Γραφήν, τά πνευματικά μνημεία τής Ελληνικής καί 
Κλασσικής "Αρχαιότητος, τό Ελληνορωμαϊκόν δίκαιον, τά έργα τών 
Πατέρων τής Εκκλησίας, τά παρά τοΐς Ρωμαιοκαθολικοΐς καί Διαμαρτυρο- 
μένοις κρατούντα, ώς καί τούς άπό τών μέσων καί έπέκεινα τοϋ ΙΗ' αίώνος 
διαμορφωθέντας νεωτέρους τής Γενικής Πολιτειολογίας κανόνας καί 
όρισμούς, οΐτινες άποφασιστικώς έπέδρασαν εις τήν διαμόρφωσιν τών 
σχέσεων "Εκκλησίας καί Πολιτείας. 

Κατιδών λίαν ένωρίς τό σο βαράς έκτάσεως κενόν, δπερ παρ* ήμϊν 
ύφίστατο εις τούς διακεκριμένους κλάδους τοϋ δημοσίου δικαίου, τό τε 
Εκκλησιαστικόν καί τό Κανονικόν Δίκαιον, άντιθέτως προς τάς χώρας 
τής Εσπερίας, ένθα δλως έκτεταμένως διδάσκονται τά μαθήματα ταϋτα, 
είργάσθη υπέρ τά τριάκοντα έτη, έρευνών καί έρμηνεύων τούς καθέκαστα 
θεσμούς καί άντιμετωπίζων τάς κατ* ιδίαν περιπτώσεις καί άναφυόμενα 
ζητήματα. Διότι αί μεν βάσεις έν τφ χώρφ τοϋ Εκκλησιαστικού καί Κανονι- 
κοϋ Δικαίου εϊχον τεθή ύπό τοϋ πατρός τοϋ έν Έλλάδι "Εκκλησιαστικού 
δικαίου Κ. Μ. Ράλλη, δστις είχε σπουδάσει κατά τό β' ήμισυ τού ΙΘ' 
αίώνος έν τή περιφήμφ νομική σχολή τής Λειψίας. Ύπήρχον έξ έτέρου 
αί άξιόλογοι καί έκτεταμέναι έργασίαι των Μιχαήλ Ποτλή, Ί. Εύταξία, 
Κ. Γ. Φρεαρίτου, κ.ά., έν τφ χώρφ τοϋ κανονικού δικαίου, ένισχυθεΐσαι καί 
έξ άλλων τινων έργασιών ειδικευμένων πως έπιστημόνων, δεν έπαρουσίαζον 
έν τούτοις, τήν μορφήν τής όλοκληρωτικής καί έξαντλητικής έρεύνης, 
λόγφ τής άπειρίας των έκασταχοϋ ειδικών περιπτώσεων καί ζητημάτων. 
Οΰτω τό μέν Κανονικόν Δίκαιον, προέβαλλεν κατά τήν είσοδον τοϋ Π. I. 
Παναγιωτάκου έν τή έπιστημονική κονίστρςι έπαρκέστερον ήρμηνευμένον 
έν άντιθέσει μέ τό "Εκκλησιαστικόν Δίκαιον, εις δ ή μόνη πλήρης έρμηνευτι- 
κή έργασία, έκ τών πολλών κεφαλαίων αότοϋ, ήτο ή περιοριστική έρμηνεία 
τών ρυθμιζουσών τάς παρ’ ήμϊν σχέσεις πολιτείας καί έκκλησίας συνταγμα¬ 
τικών διατάξεων, εύρύτερον οδσα Ανεπτυγμένη ύπό πολιτειολόγων καί 
πλειάδος άλλων έγκρίτων νομομαθών μάλλον ή κανονολόγων. Ύπό τοιαύτας 
συνθήκας έδίδοντο λύσεις έπί τών έκάστοτε άναφυομένων ζητημάτων νομο- 
κανονικοϋ περιεχομένου, πολλάκις άνευ συνδεδυασμένης έρμηνείας τών 
πηγών, έπί τή βάσει άπλώς τών κανονικών καί πολιτικών κειμένων, ώδήγουν 
δ" εις έσφαλμένας έρμηνείας καί έφαρμογάς. 

ΕΠΕΤΗΡΚΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ ΣΠΟΥΔΩΝ “Ετος ΛΕ' 26 
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Ούτω ύπό τήν καθοδήγησιν τοϋ άειμνήστου διδασκάλου του Κ. Μ. 
Ράλλη, ήκολούθησεν ύπό εύρυτέραν πλέον άναπροσαρμογήν τάς γενικώς 
γραμμάς αϊτινες έχαράχθησαν είς τάς σπουδάς τοϋ τε έκκλησιαστικοϋ καί 
κανονικού δικαίου έν Έλλάδι τελευτώντος τοϋ ΙΘ' και άρχομένου τοϋ Κ' 
αίώνος. 
Ώς μαθητής τοϋ Κ. Μ. Ράλλη, όπαδοϋ τής ιστορικής σχολής τοϋ 

δικαίου, δ νέος τότε Παναγιώτης Παναγιωτάκος άκολουθεΐ τήν ίστορικο- 
δογματικήν μέθοδον, δι’ ής ύπερπηδφ τάς έκ τής φύσεως τών πηγών τοϋ έκ- 
κλησιαστικοϋ δικαίου καί τής συγκριτικής διερευνήσεως αύτών προκυπτού- 

σας δυσχερείας, ήτις άποδεικνύεται ώς ή καλλιτέρα μέθοδος σπουδής τοϋ 
κλάδου τούτου τής νομικής καί θεολογικής έπιστήμης. Διακηρύσσει δέ 
δτι «έθέσαμεν έξ άρχής ώς βάσιν, δπως, οίουδήποτε θέματος, τοϋ όποίου 
ήθέλομεν άναλάβει τήν θεωρητικήν άνάπτυξιν καί διδασκαλίαν, έμφανίσω- 

μεν τάς πτυχάς τής καθολικής του διαμορφώσεως ώς έξειλίχθη άνά τούς 
αίώνας έν τφ δικαίφ τής πολιτείας και τής έκκλησίας, εϊδικώτερον έπεκτεί- 

νοντες τήν κανονικήν αύτοϋ έρευναν εϊς τό δίκαιον καί τών τριών έκκλησιών, 

ήτοι τής Ανατολικής Όρθοδόξου Έκκλησίας, τής Ρωμαϊκής καθολικής 
Έκκλησίας καί τής Διαμαρτυρομένης». 

Συνεπής δέ πρός τήν έξ άρχής τεθεΐσαν βάσιν έπεδόθη είς τήν θεωρητι¬ 

κήν άνάπτυξιν θεμάτων έκ τών θεμελιωδεστέρων, άλλά και γενικωτέρας 
φύσεως καί πρακτικής άξίας, τά όποια, ώς προελέχθη, δεν εΐχον παρ* ήμΐν 
καλλιεργηθή δσον έδει. Προσφυώς δέ τονίζεται περί τοϋ έπιστημονικοϋ 
έργου τοϋ Παν. I. Παναγιωτάκου, έν προοιμίφ τής βιογραφίας αύτοϋ έν τφ 
πανηγυρικφ τόμφ τοϋ Πανεπιστημίου τής Σαλαμάνκας τοϋ έτους 1966, 

δτι τούτο άποτελεϊ τήν σύγχρονον σύνθεσιν τοϋ Κανονικοΰ δικαίου τής 
Όρθοδοξίας, συνιστών άμα άνάμνησιν τής έρμηνείας τών πρώτων αιώνων, 

ώς έμελετήθη πάντοτε είς τήν Σαλαμάνκαν μετά προσοχής. 
Πέραν τής πλουσιωτάτης πνευματικής συμβολής του ό Π. I. Παναγιω- 

τάκος, έσχε δύο σημαντικά έπιτεύγματα εύρυτέρας ώφελείας: 
α) Τήν άπό τοϋ έτους 1946 έκδοσιν, τής νϋν συνεχιζόμενης ύπό τήν 

ήμετέραν διεύθυνσιν τετραμηνιαίας νομοκανονικής έπιθεωρήσεως ύπό τόν 
τίτλον «Άρχεΐον Εκκλησιαστικού καί Κανονικού Δικαίου», άνελλιπώς 
έκδιδομένην άπό τοϋ έτους 1947, τρίς κατ’ έτος, έν συνεργασία διαπρεπών 
έν τή έπιστήμη συνεργατών, είς ήν τό έπί εΐκοσιν και πλέον συναπτά έτη 
δημοσιευθέν παντοΐον πνευματικόν ύλικόν μαρτυρεί περί τοϋ συντελεσθέν- 

τος λαμπροϋ έργου. Συνέβαλεν ούτω θετικώς είς τήν είς πάντα τομέα καλ¬ 
λιέργειαν, άνάπτυξιν καί πρόοδον τοϋτε έκκλησιαστικοϋ καί τοϋ κανονικοΰ 
δικαίου, άλλά καί είς τήν διατήρησαν τής τε κανονικής τάξεως καί τής 
άκριβείας έν τφ πολιτεύματι τής Ελληνικής Εθνικής Έκκλησίας. Καί 

β) Τήν είς τέσσαρας τόμους συστηματικήν θεωρητικήν άνάπτυξιν 
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όλων τών θεμάτων τοϋ έκκλησιαστικοϋ δικαίου, κατ’ άνάστροφον φοράν 
τής Ολης τοϋ Οοτριιε Ιυπε Οίνίΐίε, έξ ών οί δύο εΐδον τό φώς τής δημοσιό- 
τητος ύπό τούς τίτλους Τόμος Δ' Τό δίκαιον τών Μοναχών καί Τόμος Γ' 
Τό Ποινικόν δίκαιον τής Εκκλησίας, έκδοθέντες άντιστοίχως τά δτη 1957 
καί 1962. Τό &ργον τοϋτο διακρίνεται διά τε τήν πρωτοτυπίαν καί έξαντλη- 
τικήν χρήσιν τών πηγών, τήν εΰρρυθμον τοποθέτησιν τής ΰλης, τήν άνά- 
πτυξιν τών έκασταχοϋ θεμάτων, τό ύφος καί τήν γλώσσαν, τήν πλήρη 
άντιμετώπισιν τών κεφαλαίων τοϋ τε έκκλησιαστικοϋ καί κανονικοΟ δικαίου. 

Τοιοϋτον έν γενικαΐς γραμμαΐς τό παραδοθέν εις τήν πνευματικήν 
παραφυλακήν τής άνθρωπότητος έργον τοΟ άειμνήστου διδασκάλου Πανα- 
γιώτου Ί. Παναγιωτάκου, καταδεικνόον τήν έκτασιν τής μαθήσεως, τό 
άκαταπόνητον τής έργασίας καί τό βάθος τής άκριβολόγου καί θετικής 
σκέψεως, άλλά καί τό πιστεύω αότοΟ πρός τήν άποστολικήν παραγγελίαν 
τοϋ τών Εθνών Αποστόλου Παύλου «Εΐ τίνος τό έργον μενεΐ, δ έπφκο- 
δόμησε, μισθόν λήψεται» (Α Κορινθ. γ', 14). 

ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΠΕΤΡΙΤΑΚΗΣ 



ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙ ΑΙ 

Αημητρίον Σ. Γκ ίν η, Περίγραμμα *Ιστορίας τον Μεταβυζαντινόν 

Δίκαιον (Πραγματεϊαι της Ακαδημίας 9Αθηνών, τόμος 26, 1966), 

Γραφεϊον Δημοσιευμάτων τής 9Ακαδημίας 3Αθηνών, 1966, 4ον, σσ*. 420. 

Δεν είναι πολλοί οι ελληνες συγγραφείς οι όποιοι άσχολοϋνται μέ τήν 
έρευναν τοϋ λεγομένου Μεταβυζαντινού Δικαίου και άκόμη όλιγώτεροι 
ίσως εϊναι οι ξένοι έρευνηταΐ τοϋ δικαίου αύτοϋ, τό όποιον έν τούτοις 
έμφανίζει δλως ιδιαίτερον ένδιαφέρον λόγφ τής συνεχείας τήν όποίαν 
παριστφ άπό του άρχαιοτέρου βυζαντινού προς τό νεώτερον, άκόμη καί τό 
σημερινόν, δίκαιον. Μεταξύ των όλίγων δ9 αύτών σκαπανέων τήςέρεύνης 
τοΟ Μεταβυζαντινού Δικαίου, άσφαλώς σημαίνουσαν θέσιν κατέχει ό Δη- 

μήτριος Γκίνης μέ τάς εργασίας καί συμβολάς του, πολυτίμους διά τήν 
άναπαράστασιν ένός δικαίου, τό όποιον έζησε βίον όντως ένδοξον κατά 
τούς χρόνους τής Τουρκοκρατίας και μας παρέδωσε κείμενα, έκφράζοντα 
τήν πλήρη ζωτικότητα τοϋ δουλωθέντος έθνους. 

Τό «Περίγραμμα Ιστορίας τοϋ Μεταβυζαντινοϋ Δικαίου» άποτελεΐ 
διεύρυνσιν δύο παλαιοτέρων έργασιών τοϋ συγγραφέως, δημοσιευθεισών 
εϊς τήν ΕΕΒΣ, τόμ. ΚΒ', 1952, σελ. 33 - 59, καί τόμ. Κ<Γ, 1956, σελ. 164 - 

197 (μετά συμπληρώματος έν τόμ. ΚΗ', 1958, σελ. 258-263). Περιέχει 
δέ συγκεφαλαίωσιν τών τίτλων των έκδεδομένων ή άνεκδότων κειμένων 
τής περιόδου τοϋ Μεταβυζαντινού Δικαίου, άπαραιτήτου, ώς είναι αύτο- 

νόητον, διά τήν έπιδιωκομένην συστηματικήν μελέτην τοϋ δικαίου αύτοϋ. 

Τό ήδη άναγγελλόμενον Περίγραμμα εϊναι καταφανώς πλουσιώτερον τών 
ύπό τοϋ συγγραφέως παλαιότερον δημοσιευθέντων. Τούτο καθίσταται και 
άμέσως έμφανές, δχι μόνον άπό τόν δγκον τοϋ νέου τούτου βιβλίου τοϋ Δ. 

Γκίνη, άλλ* Ιδίως άπό τόν άριθμόν τών δημοσιευομένων λημμάτων. Πρά¬ 

γματι δέ τά λήμματα ταϋτα είς τό τελευταΐον Περίγραμμα έφθασαν ήδη 
τόν άριθμόν 1106 (έναντι 421 τών παλαιοτέρων) καί καλύπτουν κείμενα έμφα- 
νισθέντα άπό τοϋ έτους 623 μέχρι τοϋ έτους 1928, ήτοι περίοδον δέκα τριών 
όλοκλήρων αιώνων. Καί εϊναι τούτο σύμφωνον πρός τήν γνώμην τοϋ συγ¬ 
γραφέως, καθ’ ήν τόσον ή έναρξις δσον καί τό τέρμα τής ιστορίας τού 
Μεταβυζαντινού Δικαίου δέν εϊναι ένιαΐα, άλλά διάφορα δι’ έκαστον τμήμα 
τοϋ Βυζαντινού Κράτους, άναλόγως τής κατακτήσεως έκάστου τμήματος 
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του κράτους αύτοϋ ύπό των Φράγκων, Ενετών ή Τούρκων, ώς πρός τήν 
εναρξιν, και άναλόγως τής βαθμιαίας άπελευθερώσεως τμημάτων τοϋ Όθω- 
μανικοϋ Κράτους ύπέρ τοϋ Ελληνισμού, ώς πρός τό τέρμα τοϋ Μεταβυ¬ 
ζαντινού Δικαίου. 
Ή έκδοσις τοϋ ηύξημένου τούτου Περιγράμματος δύναται ήδη νά 

θεωρηθή, δτι άποτελεΐ σταθμόν άλλά και κάπως άσφαλή άφετηρίαν διά τήν 
συστηματικωτέραν μελέτην τοϋ Μεταβυζαντινού Δικαίου. Ό συγγραφεύς 
περιέλαβεν εϊς αυτό και ύφ“ έκαστον άριθμόν λήμματος τήν χρονολογίαν, 
τόν τίτλον καί τήν πηγήν έκάστου κειμένου, δλως δέ κατ’ έξαίρεσιν καί 
όλόκληρον τό άκρως ένδιαφέρον κείμενον τοϋ άνεκδότου «Νομοκριτη- 
ρίου» (έ. 1600 - 1700), άνωνύμου συντάκτου, γραφέν είς τήν δημώδη γλώσ¬ 
σαν και περιέχον είς 121 κεφάλαια τό κατά τόν ιζ' αιώνα έφαρμοζόμενον 
έν τή πράξει έκκλησιαστικόν καί ίδιωτικόν δίκαιον (βλ. λήμμα, άριθ. 100). 
Ό συγγραφεύς έν άρχή τοϋ βιβλίου περιέλαβε τήν ύπάρχουσαν βιβλιο¬ 
γραφίαν έπί τοϋ Μεταβυζαντινού Δικαίου, ήριθμημένην κατ’ αΰξοντα άρι¬ 
θμόν πρός διευκόλυνσιν τής παραπομπής είς αύτό τούτο τό βιβλίον του, είς 
τό τέλος δέ τοϋ τόμου ό συγγραφεύς προσέθεσε χρησιμώτατα Αλφαβητικά 
εύρετήρια όνομάτων καί τόπων, ώς καί καθ’ ύλην. 

Πάσα έργασία τοϋ είδους τοϋ περιγράμματος έκ τής φύσεώς της θά 
παρουσιάζη έλλείψεις καί θά έχη Ανάγκην συνεχούς συμπληρώσεως. Τοϋτο 
είναι αυτονόητον καί, φυσικά, δέν παραλείπει νά τό τονίση ό συγγραφεύς 
είς τόν πρόλογόν του. Έν τούτοις, ό μελετητής τοϋ Μεταβυζαντινού Δι¬ 
καίου έχει ήδη με τό Περίγραμμα τοϋ Δ. Γκίνη τήν στερεάν βάσιν διά τήν, 
κατά τό δυνατόν, άσφαλεστέραν προώθησιν τών έρευνών του. Καί άπό τήν 
άποψιν αύτήν ή νέα αϋτη όγκώδης έργασία τοϋ Δημ. Γκίνη άποτελεΐ άξιο- 
λογώτατον άπόκτημα, διά τό όποιον πολλή τοϋ όφείλεται εύγνωμοσύνη, 
δπως άλλως τε πολλή όφείλεται εύγνωμοσύνη καί πρός τήν Ακαδημίαν 
“Αθηνών, ήτις έξέδωκεν εϊς ώραιοτάτην έμφάνισιν τό καθ’ δλα λαμπρόν 
έργον. 

ΠΑΝ. I. ΖΕΠΟΣ 

ΡαηΙ ϋαηατί, ϋαίαίοξηβ άβ8 τηαηηεοηΐΒ ξΓβ08 άβΓΑτοΜνίο άΐ 8ατΐ 
ΡίβίΓο, 8ΐηάί β Τβ8ΐί 246, Οΐίά άβΐ Υαίιοαηο, 1966, σσ. 89~γ8φωτοτυπίαν 

Μέχρι τής δημοσιεύσεως τοϋ ύπό τόν ώς άνω τίτλον καταλόγου ό με¬ 
λετητής ύπεχρεοϋτο δπως άνατρέχη είς τάς έργασίας τοϋ Τ. XV. ΑΙΙεη, 
τοϋ I. Γ. ΗείόεΓβ καί τοϋ 3. Κειίδδ (δρα Μ. Κκλαπί, ΚέρεΓίοιτε άεδ Βι- 
ύΐίοΐϊιεφίεδ εί άεδ Ο&ίεΐοβίιεδ άε ζη&ηιΐδοηΐδ §τεοδ, Ρεπδ 1958, άριθ. 70, 
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80» 741), ΐνα άντληση έκεΐθεν όλίγας πληροφορίας έπί δέκα μόνον έκ τών 
χειρογράφων τη σολλογί|ς τοϋ Ατοΐήνίο <ϋ 8. Ρΐ©ΐπ>. Ήδη όμως διά 
τοϋ καταλόγου τοϋ Ρ. Ο&η&ιΐ έχομεν πλήρη και διεξοδικήν περιγραφήν 
δέκα και τεσσάρων κωδίκων πλουτιζόντων σήμερον τήν Βατικανήν Βι¬ 

βλιοθήκην. 
Ό πρόλογος τοϋ βιβλίου άφορών εις τα τής ίστορίας των χειρογρά¬ 

φων στηριζομένης εϊς τά μέχρι τοϋδε γνωστά ευρετήρια τής συλλογής 
ώς και εϊς έσωτερικά τών κωδίκων στοιχεία, ώς είναι λ.χ. αί ποικίλου περι¬ 
εχομένου σημειώσεις, κατατοπίζει τά μέγιστα τον μελετητήν καί βοηθεΐ 
αύτόν εϊς τήν έρευναν τών προβλημάτων, άτινα έκαστος κώδιξ παρουσιάζει. 

Οί δέκα και τέσσαρες περιγραφόμενοι, κατά μέν τό περιεχόμενον λατι¬ 

νιστί κατά δέ τά λοιπά στοιχεία γαλλιστί, κώδικες τάσσονται εις τό άπό τοϋ 
10ου μέχρι καί τοΟ 17ου αί. διάστημα καί ένδιαφέρουν κυρίως τήν Βυζαν¬ 

τινολογίαν. Ιδιαιτέρας σημασίας διά τήν κλασσικήν φιλολογίαν είναι τό 
καταστρωθέν τόν 15ον ή 16ον αί. α' μέρος τοϋ ύπό τά στοιχεία 0152 κώδι- 

κος. Τό μέρος τοϋτο τοϋ χειρογράφου περιέχει τόν Πλοϋτον καί τάς Νε- 
φέλας τοϋ Άριστοφάνους μετά γλωσσών καί σχολίων, τήν ήσιόδειον Θεο¬ 

γονίαν, τά προομηρικά κλπ. τοϋ Ί. Τζέτζου, μυθολογικά σχόλια κ.ά. "Αν 
καί ή κριτική βάσις τών έν τφ κώδικι κωμωδιών παραμένει άγνωστος, 

έχομεν τήν έντόπωσιν ότι ή συμβολή αύτοϋ εϊς τήν άποκατάστασιν τοϋ 
άριστοφανείου κειμένου θά είναι μηδαμινή. 

Τόν κατάλογον άκολουθοϋν Ιηΐίία Ορεππη, πίναξ όνομάτων καί όκτώ 
φωτοτυπίαι. 

Μάταιον έργον θά άπετέλει ή άναζήτησις σφαλμάτων ή έλλείψεων 
τοϋ καταλόγου. Ή μακροχρόνιος άναστροφή τοϋ Ρ. €αηεΓί μετά χειρογρά¬ 

φων έγγυδται τό άψογον τής έργασίας αύτοϋ. Εύχόμεθα όπως οδτος συνέ¬ 
χιση τό ύπό τών προκατόχων του άναληφθέν έργον συμπληρώσεως τών 
καταλόγων τών έν τή Βατικανή καί έν ταϊς λοιπαϊς Ρωμαϊκαΐς Βιβλιοθή- 

καις άποκειμένων χειρογράφων. 
Ν. Α. Λ1ΒΑΔΑΡΑΣ 

Αγ ηαΐάο V βηάίΐΐι, Ρβτ ν,η ρτοβ,Ιο άβΙΓ ατοΗίίβΙΙηΓα Ηζαηΐίηα ίη 
Οτεοία. ΕβΙγοΜο άα «ϋηίίβα ά’ΑΓίβ», αηηί XI - XII (1964-1965), 
(οΒοίοοΙί 63 ε 67 - 68. 

δοΙΙο ψιεείο ίίίοίο δί ίΓονα υη ετίίοοίο, νβΓαιηβηΙβ ροοο Γβΐίοο. Νείΐε 
ριιύΜίοαζίοηε (Η νεηάΜ, δΐιΙΙ’&ΓοΙιίΙεΙΙυΓα ύΐζεηίϊηε ΐη Οτεοίε, Γοβββίίο 

ηοη ό εδαπΰηαίο δβοοηάο υηε. οειΐε οίεδδίβοεζίοηε ϋρο1ο§ϊο&, ηέ δεοοηάο 
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Γενοίηζίοηε δίοποα, ηέ δεοοηάο 1’ΐιηροΓΐαηζα <ϊεΐ ηιοηηιηεηΐΐ δίεδδΐ, πια 
— άιτ&ι — δεοοηάο ΓίιτφΓβδδίοηί άι ηη νία££Ϊο. £ δεαιρΓε άϋϊΐοΐΐε ρεΓ ηηο 
8ΐΓ3ηίβΓ0 ΐηίαΙΙΐ, οοοηραΓδί άι ιηοηηπιεηΐΐ άΐ ηηα ηαζΐοηε, οΐιε ηοη έ Ια ρΓορπα. 

(^ηεδίο δορΓαΙΙηΙΙο δΐ ηοία ηεΙΓαιϋοοΙο ΐη εδαιηε, οΐιε τίΐενα ιιη οαΓαίίεΓε άι 
ΐπιρΓοννΐδαζΐοηε £ ηηα ρΓεραΓαζΐοηε <1ϊ Ιΐρο «ίηπδΐΐοο». 

Ε ρΓοβαΙήΙε οΐιε 1’αηΙθΓε δβαΓοαηάο ΐη ιηαοοίιΐηα α Ραίχαδδο, αόβΐα δε£υΐίο 
Γαβΐΐυαίε ίίΐηβΓ&πο Ιηπδίΐοο, οΐοέ: ΡαΙταδδο - Αίεηε, Αίεηε - ΑτβοΙΜβ - ΜΐδίΓα, 
Αίεηε - Τεδδαΐΐα - δαίοηΐοοο - Μοηίε Αίΐιοδ. Οό δΐ (ϋπαοδίτα άαΐ Γαίίο οΐιε 
ΓααίΟΓε ηοη ραιία άεφ ΐηιροΓίαηίΐ ηιοηηηιεηίΐ άΐ Οαδίοπα ο άΐ Ατια, οοηιε 
ηοη ραιία άι ηεδδηηο άεφ ΐηϋηΐϋ ηιοηηπιεηΐΐ όΐζαηίΐηΐ άεΐΐε ΐδοίε άεΐ Ματε 
Ε@εο, άΐ οηΐ ανΓεΙΛε άοναίο εδαιηΐηαΓε αΐηιεηο Ια Γαπιοβα «Καίαροΐΐαηΐ» 

άεΙΓΐδοΙα άΐ Ρεγο, ο Ια Νέα Μοηι άεΐΐ’ΐδοΐα άι <3ιΐο. 

Ιη Ιίηεε £εηεπο1ιε ροΐΓοηιιηο άπε οΐιε Ιο δίηάΐο ηοη δεπιόΓα οοηάοίίο 
οοη ςηεΐΐα οοηοδοεηζα ηεοεδδαπα αά ηηα δΐηίεβΐ, ςηαίε έ φΐεΐΐα αηηηηοΐαία 
άαΐ ίΐίοίο (ίεΐ δα££ΐο. Οΐό δΐ ηοία ρΐΌρηαηιεηίε ηεΐ ραηίο άΐ νΐδία άεΐΐα ίΐρο- 

1θ£ία ε άεϋα οΐαδδΐήοαζΐοηε άεΐ ηιοηηηιεηίΐ όΐζαηίΐηΐ άΐ ΟΓεοΐα. ΙηΓαίίΐ ϋ 
ΙείίοΓε ηοη ριιό οαρίΓε ηηϋα, ρεΓοΙιέ ηιαηοα ηηα οΐαδδΐ&οαζΐοηε εά ηη εΐεχηεηίατε 
εδαηιε ίΐρο1θ£ΐοο. Ε’αηίΟΓε ηοη πΓεηδοε ηηϋα πβηατάο αΐΐε οΐιΐεδε δίαατε- 

ρΐδί8£ΐιε, αρραΓδε £& άαΐ δεοοίο XIII; ηηΐΐα δηΐΐεοϋΐεδο α ίοπηα άΐ ογοοο ΙΐόεΓα» 

Γοπηα ιηοΐίο αχηαία εύ αρρίΐοαία ηεΐΐε ρΓονΐηοΐε άεϋα ΟΓεοΐα; ηαΐΐα δαίΐε 
οΐιΐεδε ίπίοόαίε αά ηηα ηαναία, αηοΐι’εδδε ροροΐαπ εά αχηαίε ΐη αίοηηε τε^ΐοηκ. 
ΙηοΙίΓΟ ηηϋα δΐ δοπνε ρεΓ 1ε «οηποδίί&» άεΙΡαΓοΙηΙείίητα όΐζαηίΐηα ΐη ΟΓεοΐα: 

1ε οΐιχεδε α άηε αόδκΐΐ, 1ε οΐιΐεδε α <1ηε ηαναίε, 1ε οΐιΐεδε αά ηηα ηαναία πια οοη 
οηροΐα ε<3 αΓοϋείίΐ ΐηίεπιΐ είο. 

Τηίίο οΐό ΐη Ιίηεε £εηεπο1ιε. Νεΐ άείία£ΐΐ ΐ ρυηίΐ (ϋδοηίΐόΐΐί δοηο 1αη(ΐ. 
Εα Γεοεηδίοηε (ΙεΙΓατΐΐοοΙο, δε Γοδβε οοηιρίεία, δαΓεόόε ρΐϋ ναδία άεϋ’αΓίΐοοΙο 
δίεδδο. ΡεΓοΐό, ΐηάΐοαΐΐναηιεηΐε, ηιΐ ηΓεήδοο δοΐο αΐ δββηεηίί ρηηίΐ: 

Ε’αηίοΓε βοπδδε (ίαβο. 63, ρ. 31): «,. .Π δηηίΙίΓοηοη ο Ιγοπο νεδοονΐΐε αΐ 
οεηίΓΟ άεΐΐ’αβδΐάε». 8ΐ ΐΓαίία άι ηη ογγογο ηιοΐίο ρεδαηίε. II δγηΐΚτοηοη (=δα6- 

δείΐΐηηι ΐη Ιαϋηο), ηοη έ ΐΐ Ιγοπο νεβοονΐΐε. δγηΐΚΓοηοη ηεΙΙ’αιοΙιΐΐείΙηΓα ραΐεο- 

οήδΐΐαηα ε Ηζαηΐΐηα δοηο ΙηΙΙε 1ε δεπε άι δεάΐΐΐ, οΐιε εΓαηηο ρεΓ ΐ δαοεπίοΐΐ. 
II Ιτοηο νβδοονΐΐε δΐ οοδίπιΐνα ηεΐ οεηίΓΟ άεΐ δγηΐίποηοη^ ε, ρΓορπο ηε§1ΐ 
εδεηιρίαή ηιοάεδίΐ, ροίενα αηοΚε πχαηοαιε. 

Νείΐα δίεδδα ρα@ΐηα Ι’αηίοΓε δοηδδε: «Π δεοοηάο ϋρο ΓαρρΓεδεηΧαΙο ηεΐ 
ηιηδεο έ ςηεΐΐο άεΐΐα οΐιΐεδα οΓηοίίοηηε, ΐδοπίία ηεΐ ςηαάΓαίο, Γεαίίζζαία οοδίαη- 

ΙαηιεηΙε α ραΓίίΓε άαΙΙ’ΧΙ δεοοίο ΐη ΐη&ηΐίΐ εδεπιρίαη: ςηαίίΓΟ οοΐοηηε (ο άηε 
οοΐοηηε ε άηε ρΐΐαδίπ) τε££θηο Ια οηροΐα οεηίΓαΙε, είο.». 

δη ςηεδίο ραΓα£Γαίο, νΐ δοηο (Ια ίατε άεΐΐε ρΓεοΐδαζΐοηί: 

Εα οηροΐα ΐη £εηεΓε έ δοδίεηηία ο άα. ςηαίίΓΟ οοΐοηηε ο (Ια ςηαΙίΓΟ ρϋα- 

δίτΐ. ρηεΐΐο οΐιε ΓαηίΟΓε πΓεπδοε ίΓα ρατεηίεδΐ, ε ρΓορπο ηηα εοοεζΐοηε. 
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εβε άΪΓ6ΐ ηοη έ ιηοΐίο εοιηυηε, ιηεηίΓε ηεΐΐε ΐδοίε βεί Μαι*ε Ε§εο, ε αηεοτα 
ρΐύ Γ3.Γ3.. 

ΡεΓ ηααηίο π^υαπία Γαρραπζΐοηε άεΐΐα εβΐεδα οπκπίοπτιβ, δε 1’ααίθΓε 
ανεββε Ιείίο ΐΐ ΙανοΓο άι Ν. Μαντοάΐηον: Ι/αρραπίίοη εί Γένοΐαίΐοη άε Γέ^ΐΐδε 
εΓαεΐίοπηε άαηδ ΓαΓεβΐίεείατε βγζαηίΐηε, ΙανοΓο εβε ε^Ιΐ πίεπδεε ηεΐΐα δαα 
ςααιΊα ηοία βΐβΙΐο^Γαβεα, δαρΓεββε εβε Ια εβΐεδα εΓαεΐίοπηε άρρητε ηεΐ IX 

βεεοίο, ε ηοη ηεΙΓΧΙ. δΐ πεοπϋηο ΐ τεΐαίΐνΐ εβεηιρίαπ εβε δΐ ίχοναηο ηεΐΐα 
ΟΓεεΐα δίεδδα: Οβΐεδα άεΐΐα Μαάοηηα άι δεπρύ (873 - 874 ά.Ο.), Οιίεδα νεδεο- 

νΐΐε άεΙΓΐβοΙα άι δεΐτο (895 ά.Ο.)9 Οβΐεδα (ϋ δαη Μαηιαηίε ηεΙΓΐδοΙα <ϋ Ναδδο 
(βηε άεΐ IX δεεοίο). 

ΡεΓ Ια εβΐεδα βει δδ. Αροδίοΐΐ <3ΐ Αίεηε Γαηίοτε δεπδδε: «Εο δεβεπια α 
ΟΓοεε §Γεεα, α ηααίίτο εοΐοηηε, εοη εαροΐα δα ΙαπΛιίΓο οίία§οηο, νεηΐνα 
§εηΐαΒηεηίβ ηηηοναίο άαΐΐα πρείΐζΐοηε <ϋ ηη’αβδΐάε δα εΐαβεαη Ιαίο ίεπηΐηαίε 
άεΐΐα ετοεε;» (ρ. 37). 

δα ςαεδία εβΐεδα ρετό, ρεΓδοηαΙπιεηΙε ηοη νβάο ηαΐΐα <Πη§ε£ηοδο; ηυΐΐα 
<ϋ ηαονο. Εο βεβειηα (ΙεΙΙα εΓοεε βτεεα, ία ιηοΐΐΐδδΐιηε νοίΐε ρΓεεεάεηίειηεηίε 
αηΐβεαίο εοη Ια ίοπηα ΐπ-ίείταίοβαία, ε §ΐά Ιοδεί δίΓζγ§ο\νδ]α, ε ρΓορπο ρεΓ 
Ια δαάάείία εβΐεδα άεΐ δδ. Αροδίοΐΐ, Ηα ίαίίο αίεαηί ρατα§οηΐ (ϋΐε ΒαυΕαηδΙ άετ 
ΑπηεηΐεΓ αηά ΕαΓορα, ΐνΐεη 1918, νοί. II, ρ. 769). δΐ Γΐεοπίΐηο ΐη ρτοροδΐΐο 
φ εδειηρίαπ αηίεποπ: Οαίίεάταίε <ϋ Βα§αταη, €αίίε(ΐΓα1ε άί Εφιηίαίδΐη, 

εΐιίεδα «Η Οεπηί§ηγ-<ίεδ-ΡΓέδ, δ. δαίΐτο (ϋ Μΐΐαηο, εβΐεδα άΐ ΟαδίΓο ηεΐΐε Ρα§Ηε, 

δαπεα ΚΐΗδδέ άι Οαρραάοεΐα είε., ρεΓ ηοη ήίεπΓε αΐΐε ηαπιεΓοδΐ, βΐά εδΐδίεηίΐ, 
εβΐεβε άεΐ ιηοηαδίεπ <3ε1 Μοηίε ΑΛοδ. 

υη αΙίΓο ραηίο, ίοΓδε ΐΐ πιεηο ίεΐΐεε, δΐ δνο1§ε ηεΐΐα ραβΐηα 39. Ε’ααίοτε 
δοπδδε: «Εα εβΐεδα άι ϋαίηί έ ίΓα 1ε ρΐύ δΐ^ηΐβεαίΐνε δίΓαίίατε ΐδρΐΓαίε αΐ ηια§§ΐο- 

ή πιοηαπιεηΐΐ άι (Γοδίαηϋηοροΐΐ. II ναδίο ϊηίβΓηο, ρΓοάΐβίοβαιηεηΙε αηΐίαπο, 

δΐ ήαδδαιηε Ιαίίο ηεΠα εαροΐα αΐ εεηίΓο άεΐΐα οΓοοε £Γεεα». δΐ δα ρεΓό εΚε Ια 
εΐύβδα άεΐ πιοηαδΙεΓο άΐ ϋαίηΐ ηοη έ αηα αβΐεδα αΓαοΐίοΓπιε (α οΓοοε ΐδεπΙΙα 
βΓεεα), πια αηα εβΐεκα Ιΐρΐεαηιεηίε οΙΙα§οηα1ε. 

Ώα\ ραηίο άΐ νΐδΐα άεΐΐα βΐΒΗο^ταβα, ηοη νοΓΓεΐ ρατΙαΓε άεΐΐα νεηΐΐηα άΐ 
δβα^β οΓίοβταβεΐ, εδΐδίεηΐΐ ηεΐ άΐεεΐ ατΙΐεοΗ βΓεεΐ, εβε 1’ααΙθΓε ηίεπβεε αΐΐε 
δαε ηοίε. Ρατίετό — δεπιρΓε ΐηάΐεαίΐναηιεηίε — άεΐΐα δαα ηοία ηο. 8. Ε’ααΐοΓε 
δεπδβε: «δα Αίεηε βΐζαηίΐηα πεοπϋαπιο §1ΐ δίαάΐ άΐ Ο. δοίΐποα (Βυζαντινά 
Μνημεία τών Αθηνών, “Αθήναι 1927), άΐ Α. Χΐηβοροαίοδ (Μεσαιωνικά 
Μνημεία τών Αθηνών, Άθβναι 1919), ε άΐ Α. ΟΓίαηάοδ (Μεσαιωνικά Μνη¬ 

μεία τής Πεδιάδος τών 3Αθηνών), είε.». 
Βΐδο§ηα ηοΐατε 1ε δε^αεηίΐ: 
Ε’αΐίΐιηο ΙανΟΓΟ άι Α. ΟΓίαηάοδ (— ΜοηαπιεηΙΐ Μεάΐοεναΐΐ άεΐΐα ρΐαηατα 

άΐ Αίεηε), ηοη δΐ Γΐίεπδεε ρεΓ ηΐεηΐε αΐ πχοηαηιεηΐΐ βΐζαηίΐηΐ άΐ Αίεηε. 

II ΙανοΓο άΐ Α. Χΐη^οραίοδ, άΐ εαι ΓεβαίΙο Ιΐίοίο έ: «ΜοηαπιεηΙΐ Βΐζαηίΐηΐ 



Βιβλιοκρισίαι 40* 

β ΤιίΓοΙιί <1ί Αίεηε», £ ηοη Μοηηπιεηΐΐ Μεάΐοεναΐΐ άΐ Αίεηε εοιηε δετΐνε Γαη- 

ίοτε, Γη ρηϋϋΐΐεαίο ηεΐ Βοΐΐβΐίΐηο: «Κερετίοηο άεί Μοηηηιεηίΐ Μεάΐοεναΐί 
άεΐΐα Οτεοΐα», ηεΐ 1930 (νοί. II), ε ηοη εοιηε ΙϊΒγο ΐηάΐρεηάεηίε ηεΐ 1919. 

Ιηβηε, ηςυαπίο αΐ Ιανοτο άΐ Ο. δοίίποη, εδδο ηοη έ ιηαΐ δίαίο ηέ βεηίίο, 

ηέ ρηββϋεαίο. Γ’ΐηάΐιηεηίΐεαϋΠε βΐζαηίΐηοΐοβο £Γεεο, Γη δοΐίαηίο ϋ άΐΓείίοτε 

άεΐ δηάάείίο Βοΐΐείίΐηο, είιε Ηα οβρίίειίο Π Ιανοτο άεΐ ρτοΓεβδοτ Χΐη§ορη1θ8. 

Γαδεΐαηάο 1η Βΐζαηίΐηο1ο§ΐα έ άη ηοίατε ηη αΐίτο ρηηίο. Ι/αηίοτε δεηδβε: 

«υηη εοηΓεπηα άι εΐό, Ια δΐ ρηό ανεΓε ΐπιιηείϋαίαιηεηίε ρεΓ Ια εαρΐίαίε §τεεα, 

εΗε ηοη δοΐίαηίο αρραΓε άεΐ ίαίίο ρπνα <1ΐ ηη ίεβδηίο υΛαηο (ϋ (ϋίίηδο ΐη- 

ίετεδδε αιηΐηεηίαίε (δαίνο ΓοΓδε, ηηαΐεΐιε ζοηα αϋε ρεηάΐεί ποτά άεΙΓΑετοροϋ, 

ηοη αηεοΓα «δΐδίειηηία») είε;» (ρ. 30). 

Οοη ηηεδία Γταδε Γαηίοτε εΐ (Ιέ ΓΐπιρΓεδδΐοηε είιε Αίεηε Γη «δΐδίεηιαία» 

ΡηΓίΓορρο δΐ ίταίία (ίΐ ηη’αΐίτα ΐηεβαίίεζζα άεΙΓαιϋεοΙο ΐη εβαζηε. Αίεηε ηοη 
Γη «δΐδίεηιαία», ρεΓ Ια βεηιρϋεε ταςΐοηε είιε Αίεηε <1’θ££Ϊ έ ηηα εΐίίέ ηηονα, 

εΓείία δη βίαπίΐηΐ, δη οΓίΐ, ο δη οΐΐνΐ, ιηα ηοη δη εεηίτΐ δίοποί άειηοϋίΐ άα ηηα 
«δΐδίειηαζΐοηε». (^ηεΐΐο είιε Ιο αηίοΓε ρεηδα εοηιε ζοηα ηοη αηεοΓα δΐδίεηιαία, 

έ ΓΑίεηε άεΐ 1830, είιε ηοη Γη ίοεεαία άα ηεδδηηα δΐδίεηιαζΐοηε. 

ΟΙΟΚΟΙΟ ΟΙΜΓΓΚΟΚΑΙΧΙ5 

Μαρίας Γ· Ννσταζοπονλου, *Η εν τή Ταυρική Χερσονήσφ πόλις 
Σονγδαία από τον ΙΓ' μέχρι τον ΙΕ* αΐώνος. Συμβολή είς την Ιστορίαν 
του μεσαιωνικού *Ελληνισμόν τής Νοτίου Ρωσίας (Διατριβή έπι διδα¬ 

κτορία ύποβληθεΐσα εις τήν Φιλοσοφικήν Σχολήν του Εθνικού καί Κα- 
ποδιστριακοϋ Πανεπιστημίου 9Αθηνών) (* Υπηρεσία 9 Αρχαιοτήτων καί 
9 Ανασνηλώσεως. Δημοσιεύματα τοϋ 9Αρχαιολογικού Δελτίου, αρ. 7), 

9Αθήναι 1965, 4ον, σσ. ά - ιβ' + 1 - 190 -{- 4 πίνακες. 

Ή συγγραφεύς τής ώς άνω πραγματείας έξετάζει έν πλάτει τήν Ιστο¬ 
ρίαν τής πόλεως Σουγδαίας, σημαίνοντος έμπορικοϋ κέντρου είς τά νότια 
παράλια τής Ταυρικής Χερσονήσου (Κριμαίας), κατά τήν έποχήν τήν 
διήκουσαν άπό το€5 ΙΓ' μέχρι τοϋ ΙΕ' αίώνος. Ή έποχή αύτη όπήρξε 
πλουσία είς γεγονότα καί μεταβολάς, ίδίςι δέ διά τήν Ιστορίαν τών περί 
τόν Εύξεινον χωρών. Κυριαρχοϋντα χαρακτηριστικά τής έποχής είναι ή 
έξασθένησις τής έπιρροής τοϋ Βυζαντινοΰ κράτους είς τήν περιοχήν μέ 
συνεπακόλουθον τήν έγκαθίδρυσιν έκεΐ λατινικών έμπορείων καί άποικιών 
καί ή άέναος κίνησις τών άνατολικών λαών μέ άποκορύφωμα τήν έλευσιν 
τών μογγολικών δρδών. Ή ισχύς τοϋ μογγολικοΰ χαγανάτου άπετέλεσε 
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παράγοντα ειρήνης εις την τεταραγμένην περιοχήν τής Νοτίου Ρωσίας 
και έδημιούργησε λίαν εύνοϊκάς προϋποθέσεις διά την άνάπτυξιν τοϋ 
έμπορίου, τό όποιον ήσκουν κυρίως οί Γενουάται. «Οί λιμένες τής Ταυρι- 
κής έγένοντο αί πύλαι τοϋ Βορρά και τής Ανατολής» (σ. 2) καί ό Εΰξει- 
νος Πόντος άπέβη τό έπίκεντρον των έμπορικών άνταλλαγών μεταξύ Ανα¬ 
τολής καί Δύσεως, διαδεχθείς έν τούτω την Παλαιστίνην καί τήν Συρίαν, 

δπου τά χριστιανικά κρατίδια των Σταυροφοριών κατελύοντο τό έν μετά 
τό άλλο. 
Ή Σουγδαία, εύρισκομένη εις τάς παρυφάς τοϋ βυζαντινοϋ γεωγραφι- 

κοϋ χώρου έν μέσω ποικιλωνύμων βαρβαρικών φύλων, εΐχεν έν γένει περι¬ 

θωριακήν σημασίαν διά τήν καθόλου ιστορίαν τοϋ Μεσαιωνικού Ελλη¬ 

νισμού. Ή βυζαντινή Σουγδαία ύπήρξεν έδρα έπισκόπου (είναι γνωστός ό 
μυθώδης άλλα λίαν ένδιαφέρων βίος τοϋ έπισκόπου Στεφάνου, δράσαντος 
έπί τής πρώτης είκονομαχίας) καί άκμαΐον έμπορικόν κέντρον εις ζωτικής 
σημασίας περιοχήν, έκ τής οποίας μετελαμπαδεύθη εις τήν Ρωσίαν ή 
όρθοδοξία καί ή βυζαντινή πολιτιστική παράδοσις. Ή πόλις διετήρησε 
τήν παράδοσιν ταύτην και τήν έλληνικήν γλώσσαν καί μετά τον ΙΓ' αιώνα, 

όπότε, συντρεχουσών τών περιστάσεων, ή οίκονομική της σημασία λαμβάνει 
τήν άνιοϋσαν. Ή βυζαντινή Σουγδαία μεταβάλλεται εις τήν ήμιμυθικήν 
δοΐάεϊε, δθεν οί άδελφοί Νίοοίό καί Μαίϊοο Ροΐο, πατήρ καί θείος τοϋ περι¬ 

ωνύμου Μετοο, μετά έξαετή παραμονήν έν Κωνσταντινουπόλει μετέβησαν 
εϊς τά ένδότερα τής Ασίας διά νά καταλήξουν τελικώς είς τήν αυλήν τοϋ 
Κιιόΐεί. 
Ή πραγματεία τής δ /δος Νυσταζοπούλου άφωρμ'ήθη έκ σειράς ύπερ- 

διακοσίων Ιστορικών και χρονικών ένθυμήσεων περί προσώπων καί γεγο¬ 

νότων τής Σουγδαίας, γεγραμμένων έλληνιστι ύπό διαφόρων χειρών άπό 
τοϋ τέλους τοϋ ΙΒ' μέχρι τών μέσων τοϋ ΙΕ' αίώνος, πιθανώτατα έντός 
μονής τίνος τής πόλεως, έν τοΐς φύλλοις συναξαριού τοϋ ΙΑ' αίώνος, άπο- 

κειμένου νΰν έν τή βιβλιοθήκη τοϋ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. 

Ό άμητός τών είδήσεων τούτων περί τής πολιτικής καί τής έσωτερικής 
ίστορίας τής Σουγδαίας είναι πλούσιος, οόδόλως δμως θά ήρκει διά νά 
στηρίξη ίστορικήν σύνθεσιν τοιαύτης έκτάσεως ώς ή προκειμένη άνευ τής 
συνεξετάσεως πασών τών άλλων μαρτυριών περί τής πόλεως καί γενικώ- 
τερον περί τής περιοχής. Αί περί τής Σουγδαίας είδήσεις είς τάς έλληνικάς 
πηγάς είναι πενίχραί, αί άλλαι δέ μαρτυρίαι είναι έγκατάσπαρτοι είς πα- 

λαιοσλαβικά χρονικά καί όδοιπορικά, είς “Αραβας καί Τούρκους ιστο¬ 
ρικούς και γεωγράφους, είς λατινικά περιηγητικά κείμενα καί έγγραφα, είς 
πηγάς δηλ. αί όποΐαι συνήθως καί μοιραίως έκφεύγουν τής έποπτείας τοϋ 
Έλληνος έρευνητοϋ. Ή βιβλιογραφία περί τοϋ θέματος είναι, ώς είκός, 
κατά κύριον λόγον ρωσική, είς τήν ρωσικήν δέ γλώσσαν είναι γεγραμμένα 
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και τά άνασκαφικά πορίσματα περί τής περιοχής. Λαμβανομένου ύπ* όψιν 
δτι αί πηγαί και τά δημοσιεύματα περί τής Ιστορίας τής Ανατολικής Εύ- 
ρώπης καί τών Ανατολικών λαών είναι Απρόσιτα έν 'Ελλ&δι, ή ύπεύθυνος 
διαπραγμάτευσις θεμάτων, ώς τό έρευνηθέν ύπό τής δ/δος Νυσταζοπούλου, 
Αποτελεί τόλμημα μέγα. Ώς άποδεικνύουν τά πράγματα, ή συγγραφεύς, 
κάτοχος τής ρωσικής καί έπί πλέον ήσκημένη έρευνήτρια καί δόκιμος 
βυζαντινολόγος, έκτος τής τόλμης διαθέτει καί τήν Απαραίτητον γνώσιν 
καί μέθοδον καί είναι Αξία έπαίνου καί θαυμασμού δχι μόνον διότι δέν ήκο- 
λούθησε τήν πεπατημένην, αλλά κυρίως διότι παρά τάς έξ Αντικειμένου 
δυσκολίας έπέτυχε τήν έπιθυμητήν έπιστημονικήν πληρότητα. 

Μετά τήν σύντομον γενικήν είσαγωγήν (σσ. 1 - 7) (ή συγγραφεύς έχει 
ύπό έκδοσιν μελέτην περί τής πρό τού ΙΓ' αίώνος ίστορίας τής Ταυρικής 
χερσονήσου) ή διατριβή διαιρείται είς δύο μέρη. ΕΙς τό πρώτον (Πολιτική 
Ιστορία) έξετάζεταί ή ιστορία τής Σουγδαίας Από τής ίδρύσεώς της κατά 
τούς πρώτους χριστιανικούς αίώνας μέχρι τής Τουρκικής κατακτήσεως 
(1475) (σσ. 11 -60). Τό μέρος τούτο Αποτελεί λίαν Αξιόλογον ιστορικήν 
σύνθεσιν είς τήν όποίαν ή σαφήνεια καί ή γλαφυρότης τής έκθέσεως άμιλ- 
λώνται πρός τήν Ακρίβειαν τής μεθόδου καί τήν ώριμότητα τής Ιστορικής 
κρίσεως. Τά αύτά χαρακτηριστικά είναι έμφανή καί είς τό δεύτερον μέρος 
(Εσωτερική Ιστορία) (σσ. 63 -106). δπου έξετάζονται ή δημογραφική καί 
έθνολογική κατάστασις, ή τοπική διοίκησις καί ή έκκλησιαστική όργά- 
νωσις. 9 Ακολουθεί έπίλογος, δπου άπαξ έτι ύπογραμμίζεται ή άκμαιότης 
τού έλληνικού στοιχείου καί μετά τόν Αποχωρισμόν τής πόλεως έκ τού 
κορμού τού βυζαντινού κράτους (σσ. 107 -108), καί έν συνεχείς Παράρ¬ 

τημα, δπου έπανεκδίδονται Ακριβέστερον αί περί Σουγδαίας σημειώσεις 
τού χειρογράφου τής Κωνσταντινουπόλεως μετά διεξοδικών σχολίων (σσ. 
111-160). Τόν κομψότατον τόμον κλείουν βιβλιογραφία, περίληψις είς 
τήν γαλλικήν καί λεπτομερές εόρετήριον (σσ. 160- 188). 
Ή διατριβή τής δ/δος Νυσταζοπούλου δυναται νά χαρακτηρισθή ώς 

Γάτε ενίδ τόσον έξ έπόψεως θέματος δσον καί έξ έπόψεως μεθοδεύσεως τής 
ύλης. Πρόκειται περί βιβλίου τό όποιον πλουτίζει καί τιμφ τήν έλληνικήν 
Ιστοριογραφίαν. Ώρισμέναι παρατηρήσεις θά ήτο δυνατόν νά γίνουν (π.χ. 
αί παραπομπαΐ είς τό κείμενον τού Μ&γοο Ροΐο γίνονται είς τήν Αγγλικήν 
μετάφρασιν τού ΕαΙύεηι καί δχι είς τάς γνωστάς κριτικάς έκδόσεις τού 
Ε. ΒοηοάοίΙο (1928) ή τών Α. Ο. Μοιιΐε καί Ρ. ΡβΙΙίοΙ (1934)* όμοίως αί 
παραπομπαί είς Πτολεμαίον καί Ιρ&ίονεΚ&ία ΕίεΙορΐε δέν γίνονται είς τάς 
νεωτέρας έκδόσεις τών κειμένων τούτων), ή έπιμονή δμως είς αυτάς θά 
άπετέλει μικρολογίαν έν δψει τού πλούτου τής προσφοράς καί τής γενικής 
ποιότητος τού έργου. 

Ν. Μ. ΠΑΝΑΠΩΤΑΚΗΣ 
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Ρε&αάο - ΚοάίηοΒ. Τταίΐέ άβ8 Ο$ιοβ$. ΙηίΓοάηοίίοη, Ιβχίβ βί ΐΓαάηοίίοη 
ρατ / β αη V β γ ρ β α % χ, Ραήδ 1966 (Ι*β Μοηάβ Β^ζαηΐίη, ρη&Ιίέ 
80118 Ια άΐΓββίίοη άβ ΡαηΙ ΒβηιβΗβ, ηο. 1). 

Διά τοϋ τόμου τούτου έγκαινιάζεται έπ’ αίσίοις οίωνοΐς ή νέα σειρά 
Μοηάβ Βγζ&ηϋη ύπό τήν διεύθυνσιν τοϋ καθηγητοϋ κ. Ραυΐ Γβιηβιΐβ 

καί τήν αΙγίδα τοϋ ΟβηίΓβ Νείίοηεΐ άβ 1ε ΙΙβοΙιβΓοΗβ δοΐβηίΐΓΐφίβ. Ή γνωστή 
πραγματεία Περί Όφφικίων γραφεΐσα περί τά μέσα τοϋ ΙΔ' αίώνος άποτελεΐ 
συναγωγήν πληροφοριών περί τών άξιωματοόχων τοϋ βυζαντινού κράτους, 

τής τάξεώς των εις τήν έθιμοτυπίαν, τών καθηκόντων καί τής άμφιέσεώς 
των, καθώς καί έν γένει περί τών τελετών έν τή αύτοκρατορική αυλή. Ή 
άνώνυμος αυτή πραγματεία εΐχεν έσφαλμένως άποδοθή ύπό τοϋ Άνδρέου 
Δαρμαρίου εϊς τον γνωστόν συμπιλητήν τών Πατρίων τής Κωνσταντινου¬ 

πόλεως Γεώργιον Κωδινόν. Ή έκδοσις τοϋ κειμένου ύπό τοϋ Οοετ, είς 
τήν όποίαν άνέτρεχον οί έρευνηταί, χρονολογουμένη άπό τοϋ 1648, είχε 
καταφανώς παλαιωθή. Ή έκδοσις τοϋ Οοατ, άναδημοσιευθεΐσα είς τήν 
σειράν τής Βόννης, είχε στηριχθή έπί περιορισμένης καί σφαλερας χειρο¬ 

γράφου βάσεως, προς τούτοις δέ τό κείμενον αύτής ήτο βεβαρημένον διά 
νοθεύσεων καί προσθηκών, ώς τό πονημάτιον περί τών όφφικίων τής Με¬ 

γάλης Εκκλησίας, τό όποιον είναι προσθήκη τοϋ ΙΤ' αίώνος. Ήτο λοιπόν 
έπιβεβλημένη ή νέα έκδοσις τοϋ κειμένου καί τό έργον τοΰτο άνέλαβεν 
άνήρ σοφός, ό γνωστός έκ τής περί Νικηφόρου Χούμνου πραγματείας του 
Ιβ&η νβτρβειιχ, τοϋ όποιου 6 πρόωρος θάνατος είς ήλικίαν 42 έτών έν 
έχει 1965 έστέρησε τάς βυζαντινός σπουδάς ένός έκλεκτοϋ θεράποντος 
καί ένός άκαταπονήτου έργάτου. Όποια ή άπώλεια έκ τοϋ θανάτου τοϋ 
Γάλλου σοφοϋ δεικνύεται έκ τής μεταθανατίως τυπωθείσης έκδόσεως τοϋ 
Περί Όφφικίων, έκδόσεως ή όποια άποτελεΐ μνημεΐον φιλοπονίας καί 
μαθήσεως. Μετά τόν πρόλογον τοϋ καθ. Ι-βιηβΓίβ (σσ. 5-7) καί τοϋ έκδοτου 
(σσ. 9 -12) έπεται έκτενής είσαγωγή, όπου έξετάζονται τά περί τοϋ συγ- 

γραφέως, τοϋ χρόνου συγγραφής καί τών πηγών, έτι δέ ή πολύπλοκος χει¬ 

ρόγραφος παράδοσις καί αί έκδόσεις τοϋ κειμένου (σσ. 23 - 123). “Ακολουθεί 
ή κριτική έκδοσις τοϋ κειμένου μετά παραπλεύρου γαλλικής μεταφράσεως 
(σσ. 127 - 287), εΐτα δέ έν παραρτήμασιν ή έκδοσις νεωτέρων κειμένων τά 
όποια άπέρρευσαν άμέσως ή έμμέσως έκ τοϋ Περί Όφφικίων (σσ. 291 - 361). 
Τό βιβλίον κλείουν πίνακες προσώπων καί πραγμάτων (σσ. 363 - 417). 
Ή έκδοσις τοϋ I. νβΓρβειιχ είναι έργον κλασσικόν έξ έκείνων τά όποια 

παρέρχεται χρόνος πολύς διά νά άντικατασταθοϋν καί περί τών όποίων ή 
μόνη άρμόζουσα κρίσις είναι ό άπερίφραστος έπαινος. 

Ν. Μ. ΠΑΝΑΓΙβΤΑΚΗΧ 
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Ν. Κ. Μουτσοπούλου, 'Η Παληαχώρα τής Αϊγίνης, Ιστορική και 

μορφολογική έξέτασις τών μνημείων, 8ον, σσ. 2914- 81 εικόνες 

πίνακες, Άθήναι 1962. 

Πρόκειται περί μορφολογικής έξετάσεως τών μνημείων τοϋ μεσαιωνι¬ 
κού έρειπιώνος τής Παληαχώρας, μέ τάς Απαραιτήτους είσαγωγικάς πλη¬ 
ροφορίας και Αναφοράς προς γνωστά Ιστορικά δεδομένα. 
Ή είς τον πρόλογον και έν προοιμίφ έκφερομένη γνώμη τοϋ κ. Μου¬ 

τσοπούλου, δτι πρέπει νά έπακολουθήση και ή έξέτασις τών τοιχογραφιών 
τών έκκλησιών τής Παληαχώρας (σ. λα ), οΰτε δικαία είναι, άλλά οϋτε καί 
άκριβής, διότι, ένώ δέν άγνοεΐ τήν ΰπαρξιν τής έργασίας τοϋ Άγγ. Προκο¬ 
πίου (βλ. σ. ιθ') περί τών τοιχογραφιών τών έκκλησιών της, μειώνει έν 
τούτοις προκαταβολικώς καί άναιτιολογήτως τήν σημασίαν της. 

Είς τό πρώτον μέρος τής έργασίας γίνεται σύντομος Ιστορική καί το¬ 
πογραφική έπισκόπησίς, χρησιμωτάτη καί κατατοπιστική. Έν τούτοις 
είς Αρκετά σημεία ή ιστορική έπισκόπησίς πλατειάζει, ώς λ.χ. συμβαίνει 
μέ τάς περί Χαϊρεντίν Βαρβαρόσσα παρεχομένας πληροφορίας (σ. 26 - 29). 
Ακολουθεί γεωλογική έξέτασις τής περιοχής, καί έν συνεχεία παρέχεται 
τό τοπογραφικόν διάγραμμα τοϋ κάστρου έπί τής κορυφής τοϋ λόφου. Ή 
ύπέργειος κτιστή «κινστέρνα» τοϋ κάστρου, ή έν είκ. 2 τής σ. 38, παρουσιά¬ 
ζει περίεργον τρόπον καλύψεως, έν τούτοις έκ τών σχεδίων δέν δυνάμεθα 
νά καταλήξωμεν είς ούδέν θετικόν τεχνικόν συμπέρασμα περί τής θολωτής 
στεγάσεώς της, ή όποία δς σημειωθή δέν σχολιάζεται καί δέν έπεξηγεΐται 
ποσώς. Τήν άσάφειαν έπιτείνει ή Ασυμφωνία μεταξύ κατόψεως καί τομής, 
είς τήν κάτοψιν τό τόξον τής «κινστέρνας» σχεδιάζεται άνευ ποδαρικών, 
ένώ είς τήν έγκαρσίαν τομήν έμφανίζεται μετά ποδαρικών, είς τρόπον ώστε 
δέν ήμπορεΐ κανείς νά άντιληφθή πώς στηρίζεται τό καίριον τοΰτο διά τό 
σύνολον τής κατασκευής φέρον μέλος ύποστηρίξεως. 

Τέλος έν σελ. 49 πληροφορεί ό σ., δλως άπροσδοκήτως, δτι αί παλαιαί 
οίκίαι τής Παληαχώρας έκαλύπτοντο «διά δώματος έκ ψάμμου». Έν τού- 
τοις είναι γνωστόν, καί είς μή Αρχιτέκτονας, δτι τά δώματα πανταχοϋ έν 
Έλλάδι κατασκευάζονται έξ Αργίλου καί δχι ψάμμου, διότι τότε αί δι’ 
αύτών στεγαζόμεναι οίκίαι θά ήσαν δλως Ακατοίκητοι, καθ’ δσον ή ψάμμος 
συνιστά ύλικόν κατ’ έξοχήν ύδροπερατόν, ένώ ή άργιλος συνιστά Ολικόν 
έξόχως στεγανόν. 

Έξετάζων τήν έξωτερικήν όχύρωσιν τής πόλεως ό σ. σημεΐοΐ δτι: 
«άπετελεΐτο έξ έπαλλήλων, τουλάχιστον δύο, περιτειχισμάτων, τά όποια 
διεκόπτοντο έκάστοτε ύπό τών οίκιών καί τών έκκλησιών» (σ. 44). Έάν 
λοιπόν διεκόπτοντο τά περιτειχίσματα Από τάς οΙκίας, ώς γράφεται, πρέ- 
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πει νά ύποθέσωμεν δτι υπήρχε τείχος αότοτελές, άσχετον και ανεξάρτητον 
άπό αύτάς. Έν συνεχείς δ σ. άντιφάσκων Ισχυρίζεται δτι ή διάταξις αυτή 
τής όχυρώσεως συνανταται βΐς πολλά παραδείγματα τής νησιωτικής πολεο¬ 
δομίας, θά πρέπει έπομένως νά ύποθέσωμεν δτι οίκίαι και έκκλησίαι εις την 
Παληαχώραν ένεσωματούντο έντός τού τείχους συγκροτούσαι αυτό* έν 
τούτοις τά ύπ* άρ. 5-8 προσκομιζόμενα σχέδια δέν βοηθούν εις τήν άποκρυ- 

στάλλωσιν τοιούτου συμπεράσματος, ώς έπίσης δέν μάς πληροφορεί δ 
σ. έπί ποίων ένδείξεων έστηρίχθη διά νά ύποθέση δτι ύπήρχε και δεύτερον 
τείχος εις τήν έξωτερικήν όχύρωσιν τού αίγινητικοϋ μεσαιωνικού οϊκισμοΰ. 

Διότι ή θεώρησις καί μελέτη τόσον τής είκ. 40 δσον καί τού πίν. ΧΧΧνι 
δέν πείθουν και δέν στηρίζουν τοιαύτην άποψιν. Πιθανόν περισσοτέρα 
έρευνα προς τήν κατεύθυνσιν ταύτην νά βοηθήση τόν κ. Μ. είς τήν άπο- 

κρυστάλλωσιν πλέον συγκεκριμένων καί μή αντιφατικών συμπερασμάτων. 

Είς τό δεύτερον μέρος τής έργασίας έξετάζονται άναλυτικώς αί έκκλη- 

σίαι τής Παληαχώρας. Άρχικώς έπισημαίνεται ή θέσις τών μνημείων μέ 
δδηγόν τό τοπογραφικόν διάγραμμα τής μικράς πόλεως, είς τρόπον ώστε 
ό έπισκέπτης διαθέτει πολύτιμον όδοιπορικόν διά τήν περιπλάνησίν του 
άνά μέσον τών έρειπίων (σ. 54 - 58). Έν συνεχείς ό σ. προκειμένου νά όμι- 
λήση διά τάς «μονοκλίτους βασιλικός», άντί τής χρησιμοποιήσεως τού 
ώς άνω καθιερωμένου δρου, μετεχειρίζεται ώς πλέον άρμόζοντα, καθώς 
λέγει, τόν όρον «μονόχωροι δρομικοι ναοί», (σ. 59). Δέν έξηγεΐ έν τούτοις 
διατί θεωρεί αυτόν ώς πλέον κατάλληλον και μή έπαρκή τόν καθιερωμένον 
καί γνωστόν. Ή άλλαγή τών δρων τής έπικρατούσης όρολογίας δέν είναι 
σκόπιμος καί δταν άκόμη οί καθιερωθέντες δροι δέν είναι έπιτυχεΐς καί 
εύστοχοι, διότι προκαλεΐται σύγχυσις. Όταν δμως ό ύπάρχων δρος είναι 
σαφής, πλήρης καί εύστοχος, ώς είς τήν περίπτωσίν μας αί «μονόκλιτοι 
βασιλικοί», καθίσταται άκατανόητος καί άποβαίνει άκρως έπιβλαβής ή 
είσαγωγή νέων. Τό «μονόκλιτος» έχει τήν σημασίαν τού προτεινομένου 
«μονόχωρος», ένέχει δέ καί τήν σημασίαν τού «δρομικός»· τήν τελευταίαν 
ταύτην έννοιαν τής «δρομικότητος» δηλοΐ έπί πλέον σαφώς καί τό «βασι¬ 
λική». Διά ποιον λοιπόν λόγον άλλη όνομασία, έφ’ δσον ή ύπάρχουσα 
καλύπτει πλήρως τό περιεχόμενον τού προτεινομένου; 

Προκειμένης τής τυπολογικής έξετάσεως τών έκκλησιών ό σ. πληρο¬ 
φορεί δτι θά τάς κατατάξη κατά ένότητας, άρχίζων άπό τάς μορφολογικώς 
άπλουστέρας. Παρέχει λοιπόν τά σχέδια 23 ναών, τούς όποίους κατατάσσει 
είς τήν πρώτην ένότητα τών μονοκλίτων βασιλικών, κατά σειράν ύπό 
στοιχεία α - Κβ (σ. 59 - 92). Είς τήν σειράν ταύτην θά άνέμενέ τις νά ΐδη 
άποκρυσταλλουμένην κίνησιν άπό τού άπλουστέρου πρός τό συνθετώτερον 
σχέδιον ναού, έν τούτοις τό άπλούστερον σχέδιον μονοκλίτου βασιλικής 
έμφανίζεται, έντελώς άδικαιολογήτως, μέ παραδείγματα διασπάρτως καθ' 
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δλην τήν σειράν, διά τών ναΐσκων τών εϊκ. 10, 17, 18, 20, 30, καί 31. Είς 
οίανδήποτε κατάταξιν, έστω καί στοιχειώδη, θά έπρεπε δλοι οί άνωτέρω 
έπισημανθέντες ναοί νά συγκεντρωθούν εϊς τήν άρχήν τής σειράς, έντασ- 
σόμενοι εις μίαν καί τήν αύτήν παραλλαγήν. Ένώ είς μίαν δευτέραν παραλ¬ 
λαγήν θά εδει νά ένταχθοϋν αί μονόκλιτοι βασιλικαί αί στεγαζόμεναι μέ 
καμάραν ύποστηριζομένην άπό έν ή περισσότερα ένισχυτικά τόξα. Όμως 
καί πάλιν, και είς τήν περίπτωσιν ταύτην, τά παραδείγματα διασκορπίζον¬ 
ται είς όλόκληρον τήν σειράν ύπό διαφόρους αδξοντας άριθμούς (είκ. 12, 
15, 16, 28 καί 32), άντί νά ένταχθοϋν εις τήν Ιδίαν παραλλαγήν. Τέλος εϊς 
τήν πρώτην παραλλαγήν μονοκλίτου καμαροσκεποϋς βασιλικής, άνευ ένι- 
σχυτικοϋ τόξου, θά ήδύνατό τις νά παρακολουθήση τον πλουτισμόν τοϋ 
σχεδίου της διά τής διαρθρώσεως τών μακρών πλευρών, διά τυφλών ένισχυ- 
τικών τής τοιχοποιίας άψίδων, ώς συμβαίνει εϊς τάς είκ. 11 καί 13. Τόν αύτόν 
πλουτισμόν τής δευτέρας παραλλαγής μονοκλίτου καμαροσκεποϋς βασι¬ 
λικής, μέ ένισχυτικόν τής καμάρας τόξον, θά ήδύνατό τις έπίσης νά παρα¬ 
κολουθήση διά τής έμφανίσεως διαρθρώσεως τής μιάς (είκ. 22) ή καί τών 
δύο μακρών πλευρών τής κατόψεως τών ναών, μέ δν ή περισσότερα ζεύγη 
τόξων, ώς συμβαίνει είς τούς ναούς τών είκ- 14, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27 
καί 29). Απαιτείται, έπομένως, έκτεταμένη άνακατάταξις είς τήν σειράν 
τών δημοσιευομένων σχεδίων ναών, διά νά ύπάρξη όρθολογική ένταξις 
έξελικτικοϋ μορφολογικοϋ χαρακτήρος. 

Είς τό σημεΐον τοϋτο όφείλομεν νά τονίσωμεν τήν ίδιάζουσαν σημασίαν 
τήν όποίαν άποκτςί εϊς κείμενον άρχιτεκτονικοΰ περιεχομένου, ή όρθή 
χρήσις τών τεχνικών όρων, ή τεχνική κυριολεξία, καί ή όρθή περιγραφή 
πράγματος ή άρχιτεκτονικοΰ μέλους, καθώς καί ό χαρακτηρισμός τής 
λειτουργίας του. Τά άκολουθοϋντα παραδείγματα δυστυχώς πείθουν ότι 
αί άρεταί αΰται άπουσιάζουν άπό τό ύπ’ όψει κείμενον: α) Γράφεται «Ή 
θολοδομία τοϋ ναοϋ έξωτερικώς θά έκαλύπτετο διά δικλινοϋς στέγης έκ 
σχχστολιθχκών πλακών» (σ. 59, 113). Βεβαίως ή θολοδομία δεν καλύπτε¬ 
ται μέ ό,τιδήποτε, έφ9 όσον δέν είναι πράγμα άλλά τρόπος κατασκευής. Ό 
σ. μέ τό «θολοδομία» νομίζει ότι ό άναγνώστης έννοεΐ «θολωτή κατασκευή». 
"Αφοϋ λοιπόν θέλει νά εΐπη «θολωτή κατασκευή», δέν είναι νοητόν, άλλ9οϋτε 
καί δυνατόν νά «έκαλύπτετο» διά δικλινοϋς στέγης έκ σχιστολιθικών πλα¬ 
κών. Καί πάλιν όμως ό σ. άλλο προτίθεται νά εΐπη, ένώ νομίζει ότι λέγει 
τό όρθόν, ότι δηλαδή έκαλύπτετο διά δικλινοϋς μορφής έπικαλύψεως έκ 
σχιστολιθικών πλακών. Τουτέστιν ότι ή θολωτή κατασκευή ήτο έπενδε- 
δυμένη διά πλακών, β) Έντοιχισμένον άρχιτεκτονικόν μέλος χαρακτηρί- 
ώς «έπίκρανον» (σ. 61, πίν. IX), ένώ πρόκειται περί έπιθήματος άμφικιονί- 
σκου διλόβου παλαιοχριστιανικοϋ παραθύρου, γ) Κατ* έπανάληψιν συγχέ- 
εται ή έννοια τών άνακουφιστικών τόξων (σ. 61, 64), χαρακτηριζομένων 
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οΰτω πως τών λόγφ σαφοϋς καί άδιαφιλονεικήτου λειτουργίας τόξων ένι- 
σχύσεως, διαρθρώσεως καί διευρύνσεως τοϋ πλάτους τοϋ ναοϋ. δ) Έν 
σελ. 68 (πίν. XIV) χαρακτηρίζεται ώς λίθος έν εΐδει έπικράνου, εις κιλ- 

λίβας (φουροϋσι) έντονωτάτης έξοχης, ε) ’Αλλοϋ πάλιν (σ. 73, πίν. ΧνΐΠ^ 
συγχέεται ή λειτουργία τοϋ «λοξοτμήτου γείσου», ένώ πρόκειται περί λει¬ 

τουργίας ύποκειμένης λοξοτμήτου πλακός. Παρανόησις περί την θέσιν 
καί τήν λειτουργίαν φέροντος καί φερομένου όργανικοϋ άρχιτεκτονικοϋ 
μέλους, ς-) Κατωτέρω ό σ. όμιλών περί άνακουφιστικών τόξων (σ- 81, είκ. 
23) συγχέει τήν έννοιαν τοϋ πλάτους μέ τήν έννοιαν τοϋ άνοίγματος αύτών, 

καίτοι πρόκειται περί βαθέος διαφόρων τεχνικών έννοιών. Διά τής άπρο- 

σέκτου χρήσεως στοιχειωδών τεχνικών όρων ό σ. άδικεΐ το κείμενόν του, 

δυσχεραίνων προσέτι τήν συνεννόησιν. ζ) Έν σελ. 90 γράφεται «Έν όξυ- 

κόρυφον ένισχυτικόν τόξον, έδραζόμενον έπί ίωνικοϋ κιονοκράνου...». 
’Αλλ’ έν τόξον δεν δύναται νά έδράζεται έπί ένός μόνον κιονοκράνου. η) 

Εις πολλά σημεία γίνεται χρήσις τής έκφράσεως «άνακουφιστική καμάρα» 

μέ τήν σημασίαν τοϋ άνακουφιστικοϋ τόξου (σ. 76, 93 κ.έ.). *Αλλά διά τής 
μεταφοράς τής λαϊκής όρολογίας έκεΐ δπου έχει τήν θέσιν της μόνον ή 
καθιερωμένη λογία καί έπιστημονική προκαλεΐται, άνευ λόγου, βαθεΐα 
σύγχυσις. θ) Έν σελ. 210 γράφεται «ό μονόχωρος δρομικός ναός διαχωρί¬ 

ζεται είς δύο κύτταρα αύτοτελή, τετραγώνου περίπου διαστάσεως έκαστον», 

άλλ’ ή διάστασις ένός πράγματος είναι ένας άριθμός, ό όποιος βεβαίως δέν 
δύναται νά έχη οίονδήποτε σχήμα καί μάλιστα νά είναι τετράγωνος.Ώστε 
μέ τό «διαστάσεως» ό σ. νομίζει ότι λέγει μορφής ή σχήματος. Διαπι- 

στοΰται έτι πλήθος άλλο παρομοίων παρανοήσεων, κλπ. 

Τούς ναούς μετ* έγκαρσίας δίατάξεως ίεροϋ θεωρεί ό σ. ώς παραλλαγήν 
τοϋ τόπου μονοχώρων δρομικών ναών, ώς άποκαλεΐ τάς μονοκλίτους βασι¬ 

λικός, προσκομίζων τρία παραδείγματα (είκ. 33 - 35). Εις τον πίν. XXVII 

έναντι τής σ. 104 είκονίζονται δύο κιονόκρανα χαρακτηριζόμενα ύπό τοϋ 
κ. Μ. ώς «περγαμηνά». Ό ρυθμολογικός ούτος χαρακτηρισμός τών δύο 
κιονοκράνων είναι δλως λανθασμένος, διότι δέν πρόκειται περί περγαμη¬ 
νών, άλλά περί κιονοκράνων μέ άκανθαν καί φύλλα καλάμου τοϋ τόπου τόν 
όποιον συναντώμεν εις τό 'Ωρολόγιον τοϋ Κυρρήστου έν Άθήναις. Τά 
περγαμηνά κιονόκρανα έχουν άλλην μορφήν καί συγκρότησιν. 

Βαθυτάτη παρανόησις διαπιστοϋται κατά τήν διαπραγμάτευσιν τοϋ 
θέματος τώνδικλίτων βασιλικών (σσ. 103-131). Ό σ. δλως δογματικώς άπο- 
φαίνεται δτι ή παρουσία τοϋ δευτέρου κλίτους είς τάς δικλίτους βασιλικός 
έν γένει όφείλεται ώς έπί τό πλεΐστον είς μεταγενεστέραν προσθήκην (σσ. 
103-104),στηριζόμενος είς τό δτι οί τρεις έκ τών πέντε δικλίτων ναών τούς 
όποιους έμελέτησεν έν Αίγίνη δέν είναι δίκλιτοι έκ κατασκευής. Γενικεύει 
λοιπόν τήν μερικήν ταύτην διαπίστωσίν του. Ισχυρίζεται προσέτι δτι ή 
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άφιέρωσις έκάστου κλιτούς τής δικλίτου βασιλικής εις τήν όρθόδοξον 
και καθολικήν λατρείαν, και μάλιστα είς διαφορετικούς άγίους, δηλοΐ 
ότι πρόκειται περί δύο ναών διαφόρου όποστάσεως μέ διαφόρους λειτουρ¬ 
γίας. Ώς έάν ό τύπος τής δικλίτου βασιλικής κοινής λατρείας όρθοδόξων 
καί καθολικών νά μή άποτελή φάσιν τής όρθοδόξου ναοδομίας καί μάλιστα 
ίδιαζούσης μορφής, ώς έάν ή δίκλιτος βασιλική ή ύπαγορευθεΐσα έκ τής 
συλλειτουργίας νά μή έκφράζη αύτήν ταύτην τήν ιστορίαν τής όρθοδο- 
ξίας καί τάς περιπετείας της. Τέλος διαπιστώνει ότι ή έννοια τής βασιλικής 
προϋποθέτει τρία κλίτη (σ. 104) κλπ., διατυπώνει δηλονότι έξοφθάλμως 
λανθασμένος άπόψεις. Καί προτείνει δτι, δι* αύτούς τούς λόγους, οί δί- 
κλιτοί ναοί πρέπει νά μετονομασθοϋν εις διδύμους. Είς τήν περιοχήν τού 
Αιγαίου ύπάρχουν πολυάριθμοι δίκλιτοι βασιλικοί, ώς έχομεν κατ* έπανά- 
ληψιν άνακοινώσει* πρόκειται κατά ταϋτα περί «δικλίτων βασιλικών» 

γνησίων, έκ κατασκευής καί έξ ύπαρχής φκοδομημένων είς τό σχέδιον 
τούτο* δηλονότι όργανικής συγκροτήσεως καί ένιαίας διαρθρώσεως. Έν 
τούτοις υπάρχουν καί «δίκλιτοι βασιλικοί έκ προσθήκης ή παραθέσεως», 
έμφανίζουσαι περιωρισμένην έξάπλωσιν έν συγκρίσει προς τάς πρώτος, καί 
αί όποϊαι χαρακτηρίζονται καί αύταί ώς δίκλιτοι διότι ή σύνδεσις τών δύο 
κατά μήκος χώρων γίνεται εύστόχως, είς τρόπον ώστε οί δύο χώροι συνερ¬ 
γάζονται άρθρούμενοι στενώς, δηλονότι καθίστανται κλίτη. Ή γένεσις 
τής δευτέρας τούτης κατηγορίας δικλίτων βασιλικών ήτο άναπόφευκτος, 
λόγω τής έξαπλώσεως καί άκτινοβολίας ήν ήσκησεν ή πρώτη κατηγορία 
τών έξ ύπαρχής δικλίτων- Τέλος υπάρχει καί τρίτη κατηγορία βασιλικών, 
ήτις έμφανίζει ποιάν τινα άδρομερή καί δλως έξωτερικήν όμοιότητα πρός 
τάς δικλίτους, δέν έντάσσεται δμως εις αύτάς διότι πρόκειται περί δύο ναών 
φκοδομημένων έν έπαφή είς διαφόρους χρονικάς περιόδους, καί οΐτινες 
άποτελοϋν «συμπλέγματα» ναών, έφ3 δσον ή σύνδεσις καί άρθρωσις τών 
κλιτών καί ή διάρθρωσις τού συνόλου είναι στοιχειώδης, ύποτυπώδης, καί 
έν πάση περιπτώσει άτεχνος. Επομένως είς τήν πρώτην καί δευτέραν κατη¬ 
γορίαν τών «δικλίτων» βασιλικών καί τών «δικλίτων έκ παραθέσεως», ή 
τυχόν είσαγωγή τού όρου «δίδυμος» μόνον σύγχυσιν θά έπέφερεν είς τήν 
καθιερωμένην καί γνωστήν δρολογίαν. "Αλλά καί είς τήν τρίτην κατηγορίαν 
τών «συμπλεγμάτων» ό όρος «δίδυμος» δέν έχει θέσιν, έφ* δσον δέν χαρα¬ 
κτηρίζεται όρθώς, δοθέντος ότι τό «δίδυμος» ώς έννοια προϋποθέτει δύο 
όμοια, πανόμοια καί ίσα κλίτη. Είς έν μόνον παράδειγμα έκ τών πέντε τά 
όποια έμελέτησεν ό σ. έν Αίγίνη φαίνεται ότι θά ήρμοζε τό «δίδυμος», 
εις τόν ναΐσκον τών άγ. Γεωργίου - άγ. Δημητρίου (σ. 129, είκ. 46, 47)- 
έν τούτοις καί δΓ αύτήν τήν έξειδικευμένην καί σπανιωτάτην παραλλαγήν 
«συμπλέγματος» δύο πανομοιοτύπων, ίσων, καί άτελέστατα συνδεομένων 
ναΐσκων ύπάρχει άπό μακρού δόκιμος, κατάλληλος, καί καθιερωμένος 
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δρος, ό «διπλός» ναός. Αί παρανοήσεις αύται έγέννησαν τήν πρότασιν 
τοϋ κ. Μ. περί «διδύμων» ναών αντί τών «δικλίτων» — όπου διά νά ήτο 
άκριβής ώφειλε νά άναφέρη δτι δεν τοϋ άνήκει, έφ* δσον ό Δ. Κωνσταντι- 
νίδης πρώτος υίοθέτησεν από τοϋ έτους 1961 τον έν λόγφ όρον, υποπίπτων 
αότός εις άλλας πάλιν παρανοήσεις1 — παρανοήσεις όφειλομένας εις 
άνεπαρκή έρευναν και γνώσιν τών δικλίτων βασιλικών έν τφ συνόλφ των 
εϊς τόν αίγαιοπελαγιτικόν χώρον. 

Διά τήν άποκατάστασιν τής άρχικής μορφής τοϋ ναοϋ τής "Επισκοπής 
(σσ. 132 - 148) ό σ. κυμαίνεται, ύποθέτων δτι πιθανόν νά ήτο τετρακιόνιος 
ή τρίκλιτος άνατολίζουσα βασιλική. "Εν συνεχείς έξετάζονται τρεις ναοί, 
άνήκοντες εις τόν τύπον τοϋ έλευθέρου σταυροϋ (σσ. 148- 161), χρονολο¬ 
γούμενοι περί τόν 14ον αιώνα. Μελετών τόν ναόν τοϋ άγ. Νικολάου τοϋ 
Μαύρικα συμπεραίνει ό κ. Μ. δτι ό ναός ούτος άποτελεΐ μεταβατικόν τύ¬ 
πον μεταξύ τών έγγεγραμμένων και έλευθέρων σταυροειδών ναών (σ. 162). 
Προσέτι άποκλείει δτι τό άνατολικόν τμήμα τής συνθέτου και περιέργου 
κατόψεως, ώς τήν χαρακτηρίζει, είναι μεταγενέστερον, διότι έμφανίζει 
τήν ιδίαν τοιχοποιίαν και διατηρεί τήν άρχικήν κεράμωσιν. "Αλλ5 έφ" δσον 
αί τοιχοποιίαι και τών δύο τμημάτων τοϋ ναοϋ είναι κοιναι τοιχοποιίαι, 
άνευ χρήσεως πλινθοπεριβλήτου συστήματος, πλινθίνων διακοσμήσεων 
κλπ. — ώς συμβαίνει έν Παλαιοχώρςι άπό τοϋ 12ου μέχρι τοϋ 18ου αΐώνος 
καθώς πληροφορεί ό ίδιος ό σ. έν σελ. 173 - 174 — είναι δυνατόν νά έμφα- 
νίζουν τήν Ιδίαν έξωτερικήν δψιν καί έν τούτοις νά μή είναι σύγχρονοι. 
Επίσης τό δτι είς παλαιοτέραν φωτογραφικήν άπεικόνισιν φαίνεται παλαιά 
ή κεράμωσις, δεν άποδεικνύει τίποτε τό Ιδιαίτερον, διότι μεταξύ μεγάλων 
χρονικών όρίων χρησιμοποιούνται είς τάς έπικεραμώσεις κέραμοι μέ φαρ- 
δεΐς στρωτήρας. "Ωστε θά ήδύνατο τό προς Α τμήμα τοϋ ναοϋ νά είναι μετα¬ 
γενέστερον. Δέν άποτελεΐ λοιπόν άσφαλώς τό σύνολον τής κατόψεως ένι- 
αΐον σχέδιον, διά νά ήμπορή νά άποφανθή κανείς μετά βεβαιότητος δτι 
συνιστφ μεταβατικόν τύπον μεταξύ έγγεγραμμένων καί έλευθέρων σταυρο¬ 
ειδών ναών. Άλλ’ ό σ. αίσθάνεται τήν άνάγκην νά προστρέξη είς όμοιότη- 
τας τοϋ συνόλου τής κατόψεως τοϋ άγ. Νικολάου τοϋ Μαύρικα προς άλ¬ 
λους ναούς, διά νά στηρίξη κάπως τήν θέσιν του ταύτην. Οΰτω πως Ισχυρί¬ 
ζεται δτι τό καθολικόν τή μονής Μυρτιάς έν ΑΙτωλίφ «έμφανίζει έπίσης 
όμοίαν πρός τήν τοϋ ναοϋ τοϋ άγ. Νικολάου διαμόρφωσιν» (σ. 164). Έν 
τούτοις και άπλή θεώρησις τής κατόψεως τοϋ καθολικού τής Μυρ- 

1. Βλ. περί αύτών Δ. Βασιλειάδη, Γύρω άπό τις δίκλιτες μεταβυζαντινές βασι¬ 
λικές τών Κυκλάδων, «Τεχνικά Χρονικά», Γεν. έκδ., τεϋχ. 211 - 212, Μάρτ. - Άπρίλ. 1962, 
σσ. 38 - 45. Τ ο ύ α ύ τ ο ϋ, Μονόκλιτες βασιλικές μέ δύο κόγχες ίεροϋ, «Ζυγός», τεϋχ. 
78, Μάιος - Ιούνιος 1962, σσ. 69 - 73. 
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τιάς1 πείθει περί τής άνακριβείας του ισχυρισμού, δηλονότι περί τοΰ μή 
Ενιαίου τής εν λόγφ κατόψεως καί τής κατασκευής εις δύο διαφορετικός 
χρονικός περιόδους, ώς άλλως τε πληροφορεί εις τό κείμενόν του καί ό 
μελετήσας Άν. Όρλάνδος2. Πώς γεφυρώνει τό χάσμα τοϋτο ό σ. Επιχει¬ 

ρών έν γνώσει του μίαν σύγκρισιν όλως άνεπίτρεπτον; 

Τέλος ώς πρός τήν χρονολόγησιν του ναοϋ τοΰ άγ. Νικολάου τοϋ 
Μαύρικα προ τοϋ 14ου αίώνος καί ίσως κατά τον 12ον, τήν όποιαν Επιχει¬ 

ρεί ό σ. μέ μόνον στοιχεΐον τήν μορφήν τής κατόψεως — ή όποια δέν είναι 
βέβαιον ότι όλόκληρος είναι Ενιαία και σύγχρονος, ώς έδείξαμεν άνωτέρω, 

καί ήτις Επί πλέον συγκρίνεται πρός μνημεία τά όποια άνακριβώς παρου- 

σιάσθησαν ότι καί αύτά έχουν ένιαίαν κάτοψιν, κτισθεΐσαν συγχρόνως καί 
δχι σταδιακώς — τονίζομεν ότι μέ τοιαϋτα κριτήρια είναι τούλάχιστον 
άπαράδεκτος. Διότι ώς πρός τον δεύτερον λόγον, τής χρησιμοποιήσεως 
τών πεταλομόρφων τόξων εις τάς κεραίας τοϋ σταυροϋ καί εις τά γωνιαία 
διαμερίσματα τά Εμφανιζόμενα εις τό Εσωτερικόν τοϋ ναοϋ, τον προβαλ- 

λόμενον ώς Επιχείρημα υπέρ μιας τοιαύτης χρονολογήσεως, δηλαδή εις 
τον 12ον αιώνα, εχομεν νά παρατηρήσωμεν δτι: τό πεταλόμορφον τόξον 
είναι γνωστόν δτι συνανταται μόνον από τάς άρχάς τοϋ 11ου αίώνος μέχρι 
τών άρχών τοϋ 13ου είς τήν διαμόρφωσιν τών άνωφλίων τών Εξωτερικών 
Ανοιγμάτων τών ναών. Έν τούτοις τό στοιχεΐον τοϋτο τό χρησιμοποιεί 
ό σ. ώς δεδομένον χρονολογήσεως, χωρίς ή μορφή αυτή τόξου νά Εμφα¬ 

νίζεται εις τάς θύρας καί τά παράθυρα τοΰ ναοϋ τοϋ άγ. Νικολάου τοϋ Μαύ¬ 

ρικα. Τέλος ουσιώδη παράλειψιν τοΰ σ. συνίστφ ή μή μνημόνευσις τοϋ 
γεγονότος δτι αί δύο όπ’ αδτοϋ δημοσιευόμεναι Επιγραφαί τοΰ ναοϋ τοΰ 
άγ. Νικολάου (σσ. 166,168) άποτελοΰν άναδημοσίευσιν παράλειψιν δυστυ¬ 

χώς έπαναλαμβανομένην καί άλλαχοϋ, ώς λ.χ. συμβαίνει μέ τήν Επιγραφήν 
τοϋ ναοϋ τής Επισκοπής Εν σελ, 138, Επίσης καί ταύτην δημοσιευμένην. 

Είς τό τρίτον μέρος τής Εργασίας, τό όποιον περιλαμβάνει οικοδομικός, 

τυπολογικός, καί μορφολογικάς παρατηρήσεις, ό σ. άρέσκεται νά παρου¬ 

σιάζω τάς οίασδήποτε παρατηρήσεις του καί τά οίαδήποτε συμπεράσματά 
του είς πίνακας, προσπαθών οϋτω πως νά άνακεφαλαιώση τάς σκέψεις του. 

Νομίζομεν δτι ή κατάρτισις Ενός πίνακος είναι σκόπιμος δταν χρησιμεόη 
πρός συναγωγήν γενικωτέρων συμπερασμάτων ποιάς τίνος καθολικωτέρας 
χρησιμότητος καί Εφαρμογής, είς μορφολογικά, τυπολογικά ή χρονολογικά 
θέματα. Κατάχρησις περί τήν σύνταξιν πινάκων στατιστικού χαρακτήρος 
δέν είναι δυνατόν νά Ενδιαφέρω εύρύτερον τήν Επιστημονικήν Ερευναν, 

1. Βλ. Άν. Ό ρ λ ά ν δ ο υ, Ή έν Αϊτωλίςι μονή τής Μυρτι&ς, ΑΒΜΕ, τόμ. Θ' 
(1961), σ, 80, είκ. 7. 

2. Βλ. δνθ’ άνωτ., σ. 80. 
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άποτελούντων μόνον Ανακεφαλαιωτικά μνημόνια γενικών ή ειδικών χαρα¬ 

κτηριστικών ναών, ένδεχομένως υποβοηθητικά τοϋ σ. μόνον κατά τήν 
σύνταξιν τής μελέτης του και έν πάση περιπτώσει μή δημοσιεύσιμα, ώς άπο- 

τελοϋντα σχηματικήν έπανάληψιν έπί μέρους παρατηρήσεων, άναφερομέ- 

νων όμως εϊς τό κείμενον καί συγχρόνως είκονιζομένων εις τά σχέδια. Τάς 
άνωτέρω σκέψεις υποβάλλει τό περιεχόμενον τών τριών ολοσέλιδων πινά¬ 

κων τών σσ. 187, 189,192. Τήν στροφήν τοϋ μικροϋ παραθύρου τής άψΐδος 
τοϋ ϊεροϋ, τήν όποίαν συνήντησεν ό κ. Μ. εις τρεις ναούς τής Παληαχώρας, 

έρμηνεύει άποδίδων αυτήν είς λόγους άμύνης (σ. 194). Έν τούτοις πρέπει 
νά τονισθή ότι ή διάταξις αυτή τοϋ παραθύρου έμφανίζεται καί είς άλλα 
παραδείγματα έκ τής νησιωτικής κυρίως Ελλάδος, εϊς ναούς καί ναΐσκους 
εύρισκομένους πανταχόθεν έλευθέρους, μακράν οικισμών, όφειλομένη είς 
όλος διαφόρους λόγους, πράγμα τό όποιον φαίνεται νά άγνοή ό σ. Διά 
τοΟτο καί ή ύπόθεσίς του δτι ή διάταξις αΰτη ύπηγορεύθη μόνον έκ λόγων 
άμυντικών εϊναι λίαν συζητήσιμος, καί ή προσπάθεια χρονολογήσεως ευα¬ 

ρίθμων ναών τής Παληαχώρας, έκ συσχετισμών στηριζομένων έπ’ αύτοϋ 
κυρίως τοϋ δεδομένου (σ. 194 - 6), καθίσταται παρακινδυνευμένη καί έν πάση 
περιπτώσει άνεπαρκώς θεμελιωμένη. 

Πάλιν ό σ. δημοσιεύει τρεις πίνακας, τούς όποίους χαρακτηρίζει 
πίνακας θεωρητικής έξελίξεως τών μονοχώρων δρομικών ναών» (είκ. 

60-62, σσ. 204 - 6). Έν τούτοις ή χαράκτη ριζομένη ώς έξέλιξις δέν εΐναι 
άλλο τι είμή αύθαίρετος καί υποθετική κίνησις άπό τοϋ άπλουστέρου πρός 
τό συνθετώτερον, άνευ ούδεμιάς άλλης χρονολογικής συσχετίσεως. Καί 
δμως έν συνεχείς ό ίδιος ό σ. διαπιστώνει δτι παρατηρεΐται «έπανεμφάνι- 

σις τών παραλλαγών κατά χρονικά διαστήματα, ώστε νά καθίσταται δύσκο¬ 

λος ή άπό τυπολογικής καί μόνον άπόψεως χρονολόγησις τών μνημείων» 

(σ. 203). Παρά ταϋτα δέν προβαίνει εις διερεύνησιν συσχετίζουσαν τά δύο 
δεδομένα τής κινήσεως άπό τοϋ άπλουστέρου πρός τό συνθετώτερον καί τής 
έπανεμφανίσεως τών τύπων κατά χρονικά διαστήματα, καί μάλιστα παρ’ 

δλον δτι ή παρακολούθησις τοϋ τύπου γίνεται έντός εύρυτάτων χρονικών 
όρίων, άρχομένων άπό τής παλαιοχριστιανικής έποχής καί έξικνουμένων 
μέχρι τής συγχρόνου, ώς ό ίδιος ό σ. πληροφορεί έν σελ. 203. Τό θέμα 
έπομένως τής τυπολογικής κατατάξεως είς τόσον μακράν χρονικήν περίο¬ 

δον, δέκα έξ ώς έγγιστα αιώνων, δέν εΐναι τόσον άπλοΰν — ώς έπερχομένης 
ουσιαστικής διαφοροποιήσεως τών τύπων ώστε νά ύπάρχουν καί έπανεμ- 

φανίσεις αύτών — άλλ’ είναι σύνθετον καί πολυσήμαντον πρόβλημα άπαι- 

τοϋν αύστηράν συνθετικήν άντιμετώπισιν, λαμβάνουσαν όπ* δψει δλα τά 
δεδομένα, και έν πάση περιπτώσει τά ούσιωδέστερα. Μεγάλαι άπλουστευ- 

τικαί παραδοχαί τείνουν είς τήν κατάργησίν του ή τήν άπλοποίησίν του 
δχι δμως καί είς τήν λύσιν του. 
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'Ο σ. πληροφορεί κατωτέρω δτι διά την κατάρτισιν τών πινάκων έβα- 
σίσθη «ιδίως έπί θολοδομικών δεδομένων, άτινα και έπηρεάζουν Ιδιαιτέρως 
την διαμόρφωσιν τής κατόψεως τοϋ ύπ’ δψει τύπου» (σ. 203). Καί περαι¬ 
τέρω δτι «τά έν τώ πίνακι (είκ. 60 - 62) άναφερόμενα παραδείγματα δύναν- 

ται νά εμφανίζουν οίανδήποτε μορφήν στεγάσεως, διά δώματος, δι* ήμικυ- 
λινδρικοϋ ή όξυκορύφου θόλου καί άλλοτε πάλιν διά δικλινοΰς ξυλίνης 
στέγης» (σ. 203). "Ωστε τό συμπέρασμα είναι δτι οί πίνακες συνετάχθησαν 
μέν έπί θολοδομικών δεδομένων, άλλ’ ό σ- νομίζει δτι δύναται νά έπεκτείνη 
έλευθέρως τήν ίσχύν των καί έπί ναών διαφόρου καλύψεως, ήτοι καλυπτο- 
μένων διά δώματος ή διά ξυλίνων κεραμοσκεπών στεγών, πράγμα δλως 
άνεπίτρεπτον, έφ* δσον ώς γνωστόν ή διάρθρωσις τής κατόψεως είναι κατα 
κανόνα συνάρτησις τοϋ τρόπου καλύψεως. 

Είς τούς προηγουμένως μνημονευθέντας πίνακας τής θεωρητικής έξε- 

λίξεως (είκ. 61 - 62) διακρίνονται Ι7' (16) παραλλαγαί τοϋ τύπου μονοχώρου 
δρομικοϋ ναοϋ (άνάγνωσον μονοκλίτου βασιλικής), είς τάς όποίας θάάνέ- 
μενέ τις νά ΐδη άναφερόμενα άντιστοίχως όπαρκτά παραδείγματα άπό τήν 
ιστορίαν τής βυζαντινής καί μεταβυζαντινής άρχιτεκτονικής. Έν τούτοις 
δίδονται ύπαρκτά παραδείγματα διά μερικός παραλλαγάς, χωρίς ή ταύτισις 
νά είναι πάντοτε άκριβής, πλήρης, καί άδιάβλητος, άλλά τό πλέον άπρο- 

σδόκητον είναι δτι παρουσιάζονται παραλλαγαί άνευ άντιστοίχων παρα¬ 
δειγμάτων, δηλονότι είναι άνύπαρκτοι παραλλαγαί. Τοϋτο συμβαίνει είς τάς 
ύπό στοιχεΐον Δ', Η', Θ', ΙΓ' καί Ιϊ" παραλλαγάς. Άντιθέτως ύπαρκταί 
παραλλαγαί τοϋ τύπου δέν έμφανίζονται καί παραλείπονται είς τόν πίνακα 
τής θεωρητικής έξελίξεως, δημίουργοϋσαι πρόσθετα χάσματα ύφής δλως 
άντιφατικής έν σχέσει πρός τάς προηγουμένας άνυπάρκτους παραλλα¬ 
γάς. Τέλος είς τήν είκ. 63 παρουσιάζεται σειρά κατά πλάτος τομών διαφό¬ 
ρων μονοχώρων δρομικών ναών με διαφόρους τρόπους στεγάσεως, άνευ 
οόδενός συνοδεύοντος σχετικού όπαρκτοϋ παραδείγματος, παρουσιάζεται 
κατά ταϋτα σειρά φανταστικών καί υποθετικών ναών. Καί Ανακύπτει αύτο- 
μάτως τό έρώτημα, τί νά έξυπηρετοϋν άραγε δλοι αύτοί οί πίνακες κατό¬ 

ψεων καί τομών; Νομίζομεν δτι ό σ. δίδει ό ίδιος τήν άπάντησιν, γράφων 
δτι ή άνάλυσίς τήν όποίαν έπιχειρεΐ άποτελεΐ τοποθέτησίν «πόρρω άπέ- 
χουσαν άπό τοϋ νά δώση λύσεις είς τό θέμα τής τυπολογικής καί μορφολο- 

γικής κατατάξεως τών βυζαντινών καί μεταβυζαντινών μνημείων» (σ. 198). 
Μήπως λοιπόν θά πρέπει νά όποθέσωμεν δτι δλοι αύτοί οί πίνακες είναι 
περιττοί; 

Διά τούς μονοχώρους δρομικούς ναούς μέ έγκαρσίαν διάταξιν ίεροϋ 
διαπιστοϋται δτι όφείλονται είς «ήθελημένην διαμόρφωσιν» έπιχειρουμένης 
έρμηνείας των βασιζομένης είς συσχετισμόν τοϋ κατά μήκος καί πλάτος 
άξονος. Οϋτω δημοσιεύεται καί άλλος πίναξ κατόψεων μέ παραλλαγάς, 
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αί όποΐαι δεν είναι δλαι ύπαρκταί, άλλα και ύποθετικαί, ώς λ.χ. συμβαίνει 
μέ τήν παραλλαγήν (σ. 213, είκ. 64). 

Αί διαπιστώσεις τοϋ κ. Μουτσοπούλου αί σχετικαί μέ τούς δικλίτους 
ναούς, έν γενικαϊς γραμμαΐς συμπίπτουν άπολύτως προς τάς απόψεις τάς 
ήδη άναπτυχθείσας ύπό του γράφοντος άπό τοϋ έτους 1955 και εφεξής 
— μερικώς έν άρχή, έν συνεχείς δέ όλοκληρωτικώς εις έτερα μελετήματα 
και Ιδίςι είς τήν έργασίαν «Αί έπιπεδόστεγοι μεταβυζαντιναί βασιλικαί τών 
Κυκλάδων» — έπομένως κρίσις έπ" αύτών παρέλκει. Έν τούτοις καί παρά 
ταϋτα είς τό μέρος τοϋτο τής έργασίας του (σσ. 216- 235) θά άνέμενέ τις 
καθαρώς τυπολογικήν διερεύνησιν τοϋ θέματος καί όχι ιστορικήν προς τήν 
όποίαν καί έκφεύγει. Επίσης σποραδικώς σημειοΰμεν: Διατί δεν θά ήτο 
ώλοκληρωμένη ή δίκλιτος διάταξις είς ναούς κτισθέντας έξ ύπαρχής είς 
τό σχέδιον τοϋτο και άνήκοντας είς τήν κοινήν λατρείαν όρθοδόξων καί 
καθολικών, και θά ήτο ώλοκληρωμένη άν θά άνήκον είς όρθοδόξους (σ. 

216), έφ* δσον γενετικώς έδημιουργήθησαν άκριβώς έκ τής συλλειτουργίας; 

Τό πρόβλημα είναι σαφώς μορφολογικόν ώς προς τό θέμα τής ώλοκληρω- 

μένης μορφής. Έάν δηλονότι ή διάρθρωσις τοϋ χώρου δι3 άξονικής τοξο- 

στοιχίας, πεσσοστοιχίας, ή μεικτού συστήματος στηρίξεως, δέν διασπά 
τήν ένότητά του, δ δίκλιτος ούτος ναός είναι δομικώς καί άρχιτεκτονικώς 
ώλοκληρωμένος. 3Αντιθέτως, έάν ή άξονική ή ένδιάμεσος τοξοστοιχία 
κλπ. διασπφ τήν ένότητά του, τότε μόνον παρουσιάζεται διάσπασίς του, ή 
άλλως ό προσθετικός χαρακτήρ τοϋ δικλίτου είναι έμφανής καί είς τό έσω- 

τερικόν τοϋ ναοϋ. Έν σ. 229, είκ. 65 (β) άναδημοσιεύεται ή ύπό Οετοΐα 
δημοσιευθεΐσα κάτοψις τοϋ ναοϋ τοϋ &γ. Πνεύματος Κριτσάς Κρήτης, 

χωρίς νά είναι δίκλιτος έξ ύπαρχής ή έκ προσθήκης* πρόκειται περί άσχέ- 

του πρός δτι πραγματεύεται ό σ. ναοϋ, είς σχέδιον μονοκλίτου βασιλικής 
μέ δύο κόγχας - άψΐδας ιεροϋ καί δλως κεχωρισμένα καί διακεκριμένα 
ίερά, έάν κρίνωμεν έκ τοϋ άναδημοσιευμένου σχεδίου καί μόνον, τό όποιον 
δέν σχολιάζεται προσέτι ούδαμοϋ έν τφ κειμένω. "Επίσης ή διαπίστωσις 
δτι ή έπίδρασις τοϋ «βόλτου» (τόξου), είς τήν έσωτερικήν διάρθρωσιν τών 
δικλίτων βασιλικών δέν Ισχύει είς τήν Παληαχώραν καί τήν Σαντορίνην 
(σ. 230), είναι αύτονόητος, έφ* δσον τόσον έν Αίγίνη δσον καί έν Σαντορίνη 
δέν έμφανίζονται έπιπεδόστεγοι βασιλικαί. Τέλος διαπιστοϋται διαφορι- 
σμός μεταξύ δικλίτων καί δισυποστάτων ναών χωρίς νά προσδιορίζεται τό 
περιεχόμενον τοϋ διαφορίσμοϋ τούτου (σ. 23). 

Διά τον τύπον ναοϋ έν σχήματι έλευθέρου σταυροϋ παρέχεται σειρά 
σχέσεων Ισότητος καί άνισότητος μεταξύ τών κεραιών τοϋ σταυροϋ καί 
πάλιν ύπό μορφήν πίνακος. Οϋτω νομίζει ό σ. δτι έρμηνεύεται τό μορφο¬ 
λογικόν καί τυπολογικόν θέμα (σ. 239 - 240). 5Αλλ3 έφ3 δσον δέν όπάρχει 
χρονολογικός καί έξελικτικός συσχετισμός μεταξύ τών διακρινομένων θεω- 
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ρητικών παραλλαγών, κατά μέγα ποσοστόν ύποθετικών, τό μέν τυπολογικόν 
θέμα παραμένει άθικτον, τό δέ μορφολογικόν θίγεται ουτω πως κατά τρό¬ 

πον ολως έξωτερικόν. Επομένως ή σημασία τής μακράς σειράς Ισοτήτων 
συνδυαζομένων προς άνισότητας, ή δημοσιευόμενη έν σ- 239, δυνατόν νά 
έκφράζη άπό μαθηματικής ή όρθότερον άπό άριθμητικής πλευράς τό θέμα, 

δεν τό έρμηνεύει έν τούτοις άπό γενετικής καί έξελικτικής, δηλονότι ουσια¬ 

στικές τυπολογικής και μορφολογικής, ή όποια καί ένδιαφέρει τήν άρχι- 

τεκτονικήν έρευναν. Ό κ. Μ. έν συνεχείς διατυπώνει γνωστάς γενικότητας 
διά τήν άντιστήριξιν τοϋ τρούλλου, έπιχειρών μορφολογικάς καί τυπολο- 

γικάς κατατάξεις διά τής συντάξεως καί δημοσιεύσεως πινάκων : πινάκων 
μορφολογικής άναλύσεως (είκ. 67), σχηματικών παραστάσεων (είκ. 68), 

συνδυασμού τύπων (είκ. 69-71), θεωρητικής έξελίξεως, (είκ. 72), προτά¬ 

σεις θεωρητικής έξελίξεως (είκ. 74) προτάσεις θεωρητικής άναλύσεως (είκ. 

73, 75, 76), κλπ., καθώς ούτος λέγει. Αναζητήσεις άρκούντως κουραστι¬ 

κά!, περίπλοκοι καί άδικαιολόγητοι, ώς μή όδηγοϋσαι ούδαμοϋ. Διά τούτο 
και δεν θά τάς παρακολουθήσωμεν διεξοδικώς έλέγχοντες, καθ’ δσον θά 
άπητεΐτο έκτεταμένος χώρος διά τήν άνάλυσίν των ένταϋθα. Πρός γενικόν 
έν τούτοις κατατοπισμόν έπΐ τής ύφής καί τής ποιότητος αύτών σημειοϋ- 

μεν τά άκόλουθα. Δίακρίνεται μορφικός ή όρθότερον έξωτερικός αυθαί¬ 

ρετος σχηματικός χαρακτήρ έκεΐ δπου έχει τήν θέσιν του ό χρονολογικός 
συσχετισμός. Διαπιστοϋται καί πάλιν συχνάκις άπουσία υπαρκτών καί συγ¬ 

κεκριμένων παραδειγμάτων. Καί προπάντων διερωτάται κανείς διά τήν 
σκοπιμότητα τοιούτων άναζητήσεων, λ.χ. ή άναζήτησις περιπτώσεων συν¬ 

δυασμοϋ τών τύπων άφήνει σαφώς τήν έντύπωσιν δτι ό σ. έπιδιώκει νά έπι- 

νοήση παραλλαγάς διά συνδυασμών. Καί πράγματι έν σ. 265, προσπαθών 
νά δικαιολογήση τήν άγονον ταύτην περιπλάνησιν, σημειοΐ : «Ή παρούσα 
έξέτασις βεβαίως δέν έχει σκοπόν τήν έξεύρεσιν μορφολογικών παραλλα¬ 

γών διά συνδυασμών, άλλ9 άντιστρόφως νά άποδείξη δτι τά έμφανιζόμενα 
έκάστοτε παραδείγματα είναι δυνατόν νά ύπαχθοϋν τυπολογικές είς βασί- 
κάς μορφάς, δεδομένου δτι οί έν τή βυζαντινή άρχιτεκτονική άπαντώμενοι 
τύποι δέν άποτελοϋν τυχαία άποτελέσματα, άλλά προέκυψαν συχνάκις...» 

(σ. 265). Καί ταϋτα δυνατόν καί εύχερές νά λέγονται, έν τούτοις τό πρό¬ 

βλημα έγκειται καί είς τό νά άποδεικνύωνται. Κατά ταϋτα έκ τής μελέτης 
τοϋ κεφαλαίου τούτου τό έξαγόμενον συμπέρασμα είναι δτι ή παρούσα 
έξέτασις σκοπόν έχει τήν έξεύρεσιν καί έπινόησιν μορφολογικών παραλ¬ 

λαγών διά συνδυασμών, δηλονότι άποτελεϊ περιττήν καί άγονον περιπλά- 

νησιν. Τέλος οί έπόμενοι πέντε (5) πίνακες τών είκ. 77-81 (σσ. 266-273) 

— σχηματικής παραστάσεως, σχηματικού διαγράμματος, καί θεωρητικών 
κυκλικών συνδέσεων — έπιβεβαιοϋν πλέον δτι ό σ. κατέστη δέσμιος τής 
έμμονής του διά τήν ύπαγωγήν καί παράστασιν τών πάντων διά πινάκων. 
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Καί βεβαίως ή προσπάθεια αΰτη δυνατόν υπό προϋποθέσεις τινάς νά τέρπη, 
έν τούτοίς πόρρω άπέχει τοϋ νά διδάσκη. 

Τήν έργασίαν κλείουν ευρετήρια τών έκκλησιών, συγγραφέων, πινά¬ 

κων, καί εΙκόνων. 

Ή διάσπασις τής είκονογραφήσεως τής έργασίας είς είκόνας καί πί¬ 

νακας μέ διάφορον άρίθμησίν, καί ή διασπορά τών τελευταίων, καθ’ δλην 
τήν έκτασιν τοϋ βιβλίου, δυσχεραίνει σοβαρώς τον άναγνώστην καί τήν 
μελέτην του. 

Ή έμφάνισις τοϋ βιβλίου είναι έλκυστική μέ τό κιτρινωπόν σαν πολυ- 

καιρισμένον χαρτί τά λεπτοειργασμένα καί χαριτωμένα άρχικά κεφαλαία 
γράμματα τοϋ κειμένου τήν πλουσίαν είκονογράφησιν τό έξαίρετον έξώ- 

φυλλον. Τό περιεχόμενόν του άποτελεΐ πάντως μίαν πρώτην παρουσίασίν 
τοϋ μεσαιωνικού έρειπιώνος τής Παληαχώρας άπό άρχιτεκτονικής άπόψεως 
καί αί διατυπωθεΐσαι έκτεταμέναι καί σοβαραί έπιφυλάξεις βεβαίως δύναν- 

ται νά χρησιμεύσουν διά τήν όριστικήν καί άσφαλή τοποθέτησιν καί άξιο- 

λόγησίν του. 

Δ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ 

Ώ βηο & β αη αΗο ρΐο 8, ΒΊ/ζαηΙιηβ ΕαχΙ αηά ΕαΙίη ΥΫε$1: Τννο 
\νοΗά$ ο/* ΟτίεΙεπάστη ίη ΜιάάΙβ Αξβ$ αηά Ββηαίβδαηϋβ. 8ΐ%άίβ$ ίη 
Εβΰΐ€$ία8ΐίΰαΙ αηά ΟηΙίηταΙ Ηίείοτι/, Οχ^οτά ΜΟΜΕΧΥΙ, 8ον, σσ. 

Χ+206 + πίν. 16. 

Ό είς τό πανεπιστήμιον τοϋ Υαίο καθηγητής τής Ιστορίας κ. ϋοηο 
]. Οεαηαίωρίοδ, έλληνικής καταγωγής, είναι εύφήμως καί εύρέως γνω¬ 

στός έκ τών δύο προγενεστέρων βιβλίων του «ΕιηρείΌΓ Μίοΐιαβί Ραΐαβο- 

1ο&ιΐδ αηά Ιΐιε λΥβδΐ» (€αιηΙ>πά§© Μαδδ. 1959) καί «Οτεβίε δοΐιοΐατδ ΐη V©- 

ηίο©» (Οαπ&πάβε Μαδε. 1962, Ελληνική μετάφρασις ύπό X. Γ. Πατρινέλη, 

Άθήναι 1965). Αί έρευναι τοϋ συγγραφέως ήρχισαν άπό τά τελευταία 
έτη τοϋ Βυζαντίου καί έφθασαν μέχρι τής Αναγεννήσεως. Καρπός τών 
έρευνών αύτών είναι τό παρουσιαζόμενον ένταϋθα νέον βιβλίον του, δπου 
άναπτύσσονται είς σειράν αότοτελών δοκιμίων θέματα περί τών πνευματικών 
έπαφών τοϋ Βυζαντίου μετά τής Δύσεως κατά τόν Μεσαίωνα καί τήν *Ανα- 

γέννησιν μέχρι τό 1600. 

Τό βιβλίον διαιρείται είς δυο μέρη- τό πρώτον μέρος ύπό τόν τίτλον 
«ΕαεΙ αηά λΥεεί ΐη Ιΐι© Μίάάΐε Α§εδ» (σσ. 11-111) διαιρείται είς τρία έπί 
μέρους κεφάλαια. Είς τό πρώτον έξ αύτών έπιγραφόμενον «ΤΙιε ΙηΠυεηοοε 
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οΓ Βγζ&ηίΐη© ΟιΙίιΐΓβ οη Λ© Μ©(1ΐ©ν&1 λΥεδΙεπι λνοΓίά» (σσ. 11 - 54) έξετά- 

ζεται ή πνευματική έν γένει έπίδρασις τοϋ βυζαντινοϋ πολιτισμού είς τήν 
Δύσιν άπό τού δ' μ.Χ. αίώνος μέχρι τού 1453. Ό συγγραφεύς έπισημαίνει 
διεξοδικώς τάς βυζ. πολιτιστικός έπιδράσεις είς τήν φιλοσοφίαν, τήν λογο¬ 

τεχνίαν, τήν Ιατρικήν, τήν βιοτεχνίαν, τήν διοίκησιν, τό δίκαιον, τήν 
μουσικήν, τήν τέχνην κ.ά. Ιδιαιτέρα έμφασις δίδεται είς τό γεγονός τής 
καλλιεργείας καί διαδόσεως υπό τών Βυζαντινών των κλασσικών γραμμά¬ 

των είς έποχήν σκοτεινήν διά τήν άνθρωπότητα. 

Τό δεύτερον κεφάλαιον υπό τον τίτλον «ΟιιιγοΙι ααά δίαίε ιη ίΐιβ Βγ· 
ζαηΐΐηε Ετηρίτε : Α ΚεοοηδίάβΓαΙίοη οΓ Ιΐιε ΡτοΜειη οΓ Οαεεατοραρίεπι» 

(σσ. 55 - 83) είναι έκτεταμένη μορφή διαλέξεως δοθείσης είς τήν Αιαβποαη 
Ηίδίοποαΐ (ΖοηνεηΙίοη τό 1963 έν Φιλαδελφείςι. 

Προσφάτως έδημοσιεύθη μελέτη τού κ. Ο. άναφερομένη έπίσης είς 
τόν Βυζαντινόν Καισαροπαπισμόν κατά τό διάστημα 312- 565 μ.Χ. *. Ό 
δρος «Καισαροπαπισμός» δέν έκφράζει άκριβώς τάς σχέσεις Εκκλη¬ 

σίας καί Αότοκράτορος κατά τούς χρόνους έκείνους, άνεπιτυχώς δέ 
έχρησιμοποιήθη ύπό έρευνητών έξεταζόντων τήν βυζαντινήν πολιτικήν 
θεωρίαν ύπό δυτικόν πρίσμα. Έντοπίζων οΰτω τό πρόβλημα ό συγγραφεύς 
μετ’ έμβριθείας άναλύει τάς έξουσίας τού αύτοκράτορος, τοϋ πατριάρχου 
καί τάς μεταξύ των σχέσεις. Τονίζεται δτι έστω καί &ν ώρισμένοι αύτοκρά- 

τορες έπέβαλον τήν θέλησίν των είς τόν κλήρον (Λέων Γ' Ίσαυρος, Μι¬ 

χαήλ Η' Παλαιολόγος), τήν τελευταίαν λέξιν είχε πάντοτε ό λαός άντιτασ- 

σόμενος είς τάς βιαίας θρησκευτικός μεταβολάς. Τέλος, δέν γίνονται δε¬ 

κτοί ύπό τοϋ κ. Ο. άλλοι δροι, πρός άντικατάστασιν τοϋ δρου «Καισαρο¬ 

παπισμός», ώς «€&68αΓορΓοουΓαΙοπ8ΐη», «ΟαεδατορΣίΙβΓηαΙίδϊη» ή «(3α©- 

δαΓοογΒοΓαεδίδ», διότι δέν άποδίδουν άκριβώς τήν διαλεκτικήν σχέσιν 
μεταξύ κράτους καί έκκλησίας. 

Τό τρίτον κεφάλαιον έπιγραφόμενον «Τΐι© Οοιιηοΐΐ οί ΡΙοΓβηο© (1438 - 

39) Β,ηά Ιΐιβ ΡτοΜειη οΓ ΙΜοη όε1\νε©α ίΐιε Βγζαηίΐη© αηά Εαίίη ΟΙηιτοΙιεδ» 

(σσ. 84-111) είναι τό μόνον δοκίμιον τοϋ βιβλίου, τό όποιον έχει ήδη 
δημοσιευθή 8. Τονίζεται έν άρχή ή σημασία τής περιφήμου συνόδου ώς 
άφορμής άντιθέσεων δύο διαφορετικών κόσμων. Ή άξία τώνάπομνημονευ- 

μάτων τοϋ Σιλβέστρου Συροπούλου, τα δογματικά προβλήματα τής συνόδου 
ώς καί ή άποδοχή τών άποφάσεών της ύπό τής έκκλησίας καί τοϋ βυζαν¬ 

τινού κόσμου γενικώτερον, άναπτύσσονται προσεκτικώς καί έν πολλοΐς 
διασαφηνίζονται. Χαρακτηριστική είναι ή παρατήρησης δτι τό«Γίϋοφΐβ» 

διά τούς Λατίνους δέν άπετέλει άναγκαστικώς άλλαγήν είς τα ίσχόοντα. 

1. Οι*οβΙζ - Κοπιαη αηά Βγζ. 81υ<1ΐθδ, τ. 7 (1966), σσ. 167-186. 
2. Οηιτοΐι ΗΐδίοΓγ, τ. 24 (1955), σσ. 324 - 336. 
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άλλά μάλλον λογικήν άνάπτυξίν του δόγματος, διά τούς Έλληνας όμως 
πάν δ,τι άπεμακρύνετο άπό τά δόγματα τών επτά πρώτων οικουμενικών 
συνόδων έθεωρεΐτο νεωτερισμός καί ώςέκ τούτου άπόβλητον(σ. 96). Ούτως 
έξηγεΐται καί ή άποτυχία τής Συνόδου τής Φλωρεντίας, ήτις διά μεν τον 
Πάπαν καί τον Αύτοκράτορα άπετέλει πράξιν πολιτικής σκοπιμότητος 
διά δέ τον λαόν έσήμαινε βιαίαν όποταγήν εις τήν Δυτικήν Εκκλησίαν. 

Τό δεύτερον μέρος τοϋ βιβλίου υπό τον τίτλον «Βγζ&ηίίιΐΓη ειηά ΐΗβ 
Κοιίίΐϊδδαηοε» (σσ. 112- 193) διαιρείται, ώς καί τό πρώτον μέρος, εις τρία 
κεφάλαια. Τό πρώτον έξ αότών έπιγραφόμενον «Τάε Ογοοο - Βγζαηίΐηβ 
Οοΐοηγ ία νεηΐοε εηά ΐίδ 5ί§ηΐΠοαηοε ΐη ίΚο Κεη&ίδδαηοε» (σσ. 112- 137) 

άναφέρεται είς τήν έγκατάστασιν των έλλήνων, μετά τήν άλωσιν τής Κων¬ 

σταντινουπόλεως, εις Ένετίαν, καί τήν δημιουργίαν τής έκεΐ παροικίας. 

Ό συγγραφεύς διεξοδικώς άναλύει τήν κοινωνικήν καί οικονομικήν ζωήν 

της ώς καί τήν σημασίαν της διά τήν πόλιν τής Ένετίας. Ιδιαιτέρως έξαί- 

ρεται ή συμβολή τής έλληνικής παροικίας είς τήν διάδοσιν τών άνθρωπι- 

στικών σπουδών εις τήν Ευρώπην κυρίως διά τών έκδόσεων τών κλασσι¬ 

κών συγγραφέων άναληφθεισών υπό διαπρεπών έλλήνων λογίων ώς ό 
Μάρκος Μουσοϋρος, ό "Αρσένιος Άποστόλης κ.ά. 

Είς τό δεύτερον κεφάλαιον, πέμπτον συμφώνιος προς τήν άρχικήν 
άρίθμησιν τοϋ βιβλίου, έπιγραφόμενον «ΤΗο ΟΓεΐεπ Κοίο ία Ιΐιβ Τπιηδ- 

τηΐδδΐοπ οΓ Ογεοο - Βγζεηΐίαβ ΟυΙΙυΓΟ Ιο λνοδίεηι Ευτορβ νία νοηϊοο» 

(σσ. 139- 164) έξετάζεται ή σημαντική συμβολή τής νήσου Κρήτης είς 
τήν Δυτικήν "Αναγέννησιν έλλιπώς μέχρι τοϋδε μελετηθεΐσα έκτος έάν 
σχετίζεται μεθ’ ώρισμένων φαινομενικώς άπομεμονωμένων μορφών ώς ό 

Θεοτοκόπουλος ή μετ" έκδοτών ή καθηγητών έν Ίταλίφ ώς ό Μάρκος 
Μουσοϋρος κ.δ· 'Ο κ. Ο. άναφερόμενος είς τό κεφάλαιον αυτό μόνον είς 
Κρήτας λογίους, οΐτινες μέσφ τής έν Βενετία παροικίας μετηνάστευσαν 
είς τήν Δύσιν, ώς ό Δημήτριος Δούκας είς Ισπανίαν, ό Ίανός Λάσκαρις 
είς Γαλλίαν, ό "Άγγελος Βεργίκιος, ό Φραγκίσκος Πόρτος κ.ά. ύπόσχεται 
ότι εις Ιδιαίτερον βιβλίον του έκδοθησόμενον προσεχώς θά έξετάση τήν 
έν Κρήτη πνευματικήν άνθησιν κατά τούς ιε' - ιζ' αιώνας ώς καί όχι μόνον 

τήν συμβολήν τών Κρητών είς τον δυτικόν πολιτισμόν, άλλά καί τήν πνευ¬ 

ματικήν δράστη ριότητά των είς τήν Ρωσίαν καί τά Βαλκάνια κατ9 έκείνην 
τήν έποχήν. 

Τό τελευταΐον κεφάλαιον τοϋ βιβλίου φέρων τόν τίτλον «Αη ΟνεΓ- 

Ιοοίίεό ροδί - Βγζααίίιιε Ρΐαη Γογ ΚεΙίβίοιίδ ΧΙπΐοη ννίΐΐι Κοιηε. Μ&χΐπιοδ 
ΜαΓ§ουηίο8 ώβ ΟτβΙαη Ηυΐϊΐεαΐδί - Βίδΐιορ αηά Ιιΐδ Εαίΐη ΤίόΓαΓγ Βεηιιεα- 

Ιΐιεά Ιο Μί. Αϋιοδ» (σσ. 165 - 193) άφορφ εις τό παροραθέν μεταβυζαντινόν 
σχέδιον προς έκκλησιαστικήν ένωσιν μετά τής Ρώμης καί άναφέρεται 
είς τήν σταδιοδρομίαν τοϋ σοφοϋ Κρητός Μαξίμου Μαργουνίου ό όποιος 
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ήτο ή πλέον έξέχουσα θεολογική φυσιογνωμία τής Όρθοδόξου Εκκλησίας 
κατά τον αιώνα (σ. 165). Εις τό πρώτον μέρος τής μελέτης έξετάζονται 
τά περί του βίου τοϋ Μαργουνίου (σσ. 165- 177)* Ιδιαιτέρως γίνεται λόγος 
περί τής σοβαράς διαφωνίας του μετά τοϋ Γαβριήλ Σεβήρου διά τό ζήτημα 
του Γΐΐίοηιιβ καί τής ένώσεως των έκκλησιών, την όποίαν ύπεστήριζεν ό 
Μαργούνιος. 

Τό δεύτερον μέρος είναι καί τό πλέον σημαντικόν* ό συγγραφεύς έκ- 

δίδει τον κατάλογον τής Λατινικής Βιβλιοθήκης τοϋ Μαργουνίου εύρι- 
σκόμενον νϋν είς τήν μονήν Ίβήρων τοϋ “Αγ. νΟρους, όπου άναγράφονται 
έλληνες κλασσικοί συγγραφείς (έν Λατινική ή Ιταλική μεταφράσει), λα- 

τΐνοι κλασσικοί, έλληνες πατέρες τής Εκκλησίας (μεταπεφρασμένοι λα¬ 

τινιστί), λατϊνοι πατέρες, λατΐνοι συγγραφείς τοϋ ιβ' καί ιγ' αίώνος ώς καί 
διάφορα έργα άλλων συγγραφέων. Ύπό τό πρίσμα αύτό ρίπτεται φως είς 
μίαν άγνωστον μέχρι τοϋδε δραστηριότητα τοϋ σοφοϋ έπισκόπου, δστις 
έμφανίζεται ώς λαμπρός συνεχιστής τής παραδόσεως τών μεγάλων Βυζαν¬ 

τινών θεολόγων - άνθρωπιστών ώς τοϋ Νικηφόρου Βλεμμίδου, τοϋ Δημη- 

τρίου Κυδώνη, τοϋ Βησσαρίωνος κ.ά. 

Αί κατωτέρω παρατηρήσεις άφοροϋν εις ώρισμένα ήσσονος σημασίας 
σημεία τοϋ βιβλίου. 

Έν σ. 140 τονίζεται ότι οί έν Κρήτη «πρωτοπαπάδες» ένήργουν και ώς 
αάππηίδίΓαΐΐνε οίϊϊοβΓδ. Τό άξίωμα τοϋ πρωτοπαπά άπαντών είς τήν Εκκλη¬ 

σίαν άπό τοϋ ε' αίώνος ήτο λίαν σημαντικόν, ιδία είς άκραίας περιοχάς, 

όπου δέν ήτο πάντοτε έφικτός ό άμεσος έλεγχος τοϋ Πατριαρχείου. Οί έν 
Κρήτη «πρωτοπαπάδες» ήσαν προϊστάμενοι τοϋ έλληνικοϋ κλήρου, συνή¬ 

θως λίαν εύπαίδευτοι, πρόσωπα άπολαύοντα τής έμπιστοσύνης των Ενετών, 
όχι όμως αάππηίδίπιίίνε οίΤίοεΓδ. 
Αντιρρήσεις θά εϊχε τις διά τήν γνώμην τοϋ συγγραφέως δτι ή Κρήτη 

πρό τοϋ 1453 δέν είχε σχολεία, τά μόνα δέ υπάρχοντα ήσαν προσηρτη- 

μένα είς μοναστήρια, δπως τό τής “Αγίας Αικατερίνης κ.ά. (σσ. 141 -142). 

Υπάρχουν ειδήσεις δτι ήδη άπό τών πρώτων αιώνων τής “Ενετοκρατίας 
έλειτούργουν σχολεία, πιθανώς κατά τό βυζαντινόν πρότυπον, έν μοναΐς 
ή καί άλλαχοϋ τή πρωτοβουλία ιερωμένων. Πρβλ. έπιστολήν τοϋ Δημητρίου 
Κυδώνη προς τον “Αθανάσιον μοναχόν έν Κρήτη γραφεΐσαν περί τό 1389 

ένθα άναφέρεται: «Πάνυ δέ ήσθην μαθών σε τοϊς Κρητών παισίν ήν σαντφ 
σννέλεξας σοφίαν [είς μέσον προθέντα/. συ τε γάρ τών δντο)ν μεταδιδονς τή 
μεταδόσει πλείω τά κτηθέντα ποιήσεις και τή πατρίδι τά τροφεία διά τών 
μαθητών αποδώσεις, άγαθούς πολίτας έτοιμάζων αυτή» 

1. Κ. Γ ΙοοηβΠζ, ΟβηιβΙπιΐδ Ογάοηβδ- Οοιτοβροικίαηοβ, τ. Π, 1960, σ. 364, 
408,32-25. Πρβλ. προσέτι Α. ΡεΓίιιεΐ, Γεοηζΐο ΡΠαΙο α Οτβία ρηηι& δοΐ 1358- 1359. 



428 Α. Μαρκοπούλου 

Τό ύπό τοϋ κ. Ο. λεγόμενον ότι ή έν Κρήτη άντιγραφή χειρογράφων 
είχε προσλάβει αυστηρές έμπορικόν χαρακτήρα (σ. 142) είναι μόνον έν 
μέρει όρθόν* παρά τόν άναμφισβητήτως έμπορικόν χαρακτήρα ώρίσμέ- 

νων βιβλιογραφικών έργαστηρίων έν Κρήτη άληθές παραμένει ότι τά 
πλεΐστα τών χειρογράφων τούτων είναι έπιμελώς άντιγεγραμμένα καί ή 
έλληνική φιλολογία όφείλει πολλά εϊς τούς Κρήτας βιβλιογράφους. Χαρα¬ 

στικά είναι τά λεγάμενα ύπό τοϋ I. Ε. ΡοννοΙΙ όσον άφορφ εις τά Κρητι¬ 

κής προελεύσεως χειρόγραφα τής Ιστορίας τοϋ Θουκυδίδου1. Αξίζει 
νά προστεθή ότι περί τοϋ Εμμανουήλ *Αδραμυττηνοϋ (σ. 143) υπάρχει 
σχετική μελέτη τοϋ Εογοπζο ΒΐειποΚί2. 

Έν σ. 144 ό συγγραφέας λέγει ότι ό γνωστός έκδότης Ζαχαρίας Καλ- 

λέργης είχεν ώς σήμα τών έκδόσεών του τόν Βυζαντινόν δικέφαλον άετόν 
μεθ5 ύπερκειμένης άσπίδος· ό δικέφαλος άετός ήτο τό οίκόσημον τών 
Καλλεργών ώς έχει ήδη τονίσει όΣπ. Λάμπρος3. Έν κατακλεΐδι σημειοϋ- 

μεν τήν ύπαρξιν προσφάτου μελέτης τοϋ Κ. Κύρρη περί τοϋ Κρητός Πέτρου 
(σ. 149) τοϋ συνοδεύσαντος τόν Ρΐζαιτο εις τήν κατάκτησιν τοϋ Περοϋ 4. 

Κατακλείοντες μετά τάς άσημάντους ταύτας παρατηρήσεις τό παρόν 
σημείωμα, αϊσθανόμεθα τήν όποχρέωσιν νά έξάρωμεν τήν άξίαν τοϋ έργου 
τοϋ κ. Οεαη&ΐιορίοδ. 

Ή γνώσις τών Ιστορικών συνθηκών τής έποχής, ή βιβλιογραφική 
ένημερότης, ή χρήσις τής Νεοελληνικής βιβλιογραφίας καί ή άκριβής 
καί μεθοδική διάταξις τής ύλης είναι καταφανείς είς πάσαν σελίδα τοϋ 

βιβλίου. Ή γλαφυρότης τής διατυπώσεως έξ άλλου καί ή έν γένει οικονο¬ 

μία τής ύλης καθιστοϋν τοϋτο λίαν άξιανάγνωστον καί ένδιαφέρον άκόμη 
$αί είς τόν μή ειδικόν. Είναι εύτύχημα ότι τό έν λόγω βιβλίον έχει γραφή, 

όπως άλλως τε καί τά προηγούμενα τοϋ συγγραφέως, είς διεθνή γλώσσαν 
ώς ή άγγλική. Οϋτω καθίστανται εύρύτερον γνωστά τά σημαντικά πορίσματα 
του περί τής Βυζαντινής έπιδράσεως είς τήν Δύσιν καί έξαίρεται ή, σκο¬ 

πίμως ή μή, παρημελημένη συμβολή τοϋ Έλληνικοϋ μεσαίωνος είς τόν 

Δυτικόν πολιτισμόν. 
Α. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 

δοαοίε ε οαίΟίΓΟ. ε Ο-εΐα. άιιτεηΐβ ΐΐ εβοοίο XIV0, Κρ. Χρονικά, τ. ΙΕ' - ΙΤ' (1961 - 1962), 
σ. 370κ.έξ. 

1. Οΐαεεΐοαΐ <}\ιλγΙ©γ1υ, τ. 32 (1938), ο. 106κ.έξ. Πρβλ. προσέτι Α. Όαΐη : Εβε 
πι&ΩΐιεετιΙε, Ρ&ΓΪ5 1964, σ. 99. 

2. Β&πΐΏΓΐςιιη£εη ζ\ι Μαηυ&1 ΑάΓαιηγΙΙ&πο8, ΒΖ, τ. 22 (1913), σσ. 372-376. 
3. Ό δικέφαλος άετός τοϋ Βυζαντίου, Ν. Έλληνομνήμων, τ. Τ' (1909), σ. 470. 
4. Κρ. Χρονικά, τ. ΙΗ' (1964), σσ. 15-37. 
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X. Γ. Πατρινέλη, *0 Θεόδωρος 9 Αγαλλιανός ταυτιζόμενος πρός τόν 
Θεοφάνην Μήδειας καί οι ανέκδοτοι λόγοι του. Μία νέα Ιστορική πηγή 
περί του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως κατά τους πρώτους μετά 
τήν "Αλωσιν χρόνους, ΆΘήναι 1966, σσ. 176. 

Περί τοϋ έκ τών τελευταίων Βυζαντινών λογίων έμβριθοϋς συγγραφέως 
και άντιρρητικοϋ θεολόγου Θεοδώρου Άγαλλιανοϋ έχομεν μέν είδήσεις 
τινάς, Ιδίςι περί τών έργων αύτοϋ, άλλα τόσον πενιχρός ώστε περί τό πρόσω- 

πον αύτοϋ να έπικρατή σόγχυσις ένεκα τών άσαφών πληροφοριών τών 
παλαιοτέρων έρευνηνών. Είς τήν σύγχυσιν συνέβαλεν όπωσδήποτε τό γεγο¬ 

νός δτι κεχωρισμένως έξητάζετο ώς άλλο πρόσωπον ό λόγιος μητροπολίτης 
Μηδείας Θεοφάνης. ΕΙς τήν ταύτισιν τών δύο τούτων προσώπων καί είς 
τήν έξέτασιν ένιαίως τής προσωπικότητος τοϋ άνδρός προβαίνει διά τής 
υπό τόν άνωτέρω τίτλον διδακτορικής διατριβής του ό X. Γ. Πατρίνέλης. 

Έκ τής μελέτης ταύτης άναδύεται ό Μηδείας Θεοφάνης Άγαλλιανός ώς 
Ιστορική προσωπικότης καί συγγραφεύς άξιόλογος τών περί τήν Άλωσιν 
χρόνων, συνδεόμενος ατενώς μέ τα πατριαρχικά πράγματα και τόν πνευ¬ 

ματικόν βίον. 

Ό σ. είσαγωγικώς άνασκοπών τήν περί Θεοφάνους σχετικήν βιβλιο¬ 

γραφίαν καθορίζει τό πλαίσιον τής έργασίας του, έδραζομένης βασικώς 
έπί τών έκδεδομένων καί άνεκδότων έργων τοϋ άνδρός και δή έπί δύο άνεκ- 

δότων λόγων του, άποτελούντων κατ* ούσίαν έν έργον είςδύο διηρημένον 
μετά Προθεωρίας (κοινοϋ Προλόγου). Τό έργον έπιγράφεται ένιαίως : τοϋ 
μεγάλου χαρτοφύλακος διακόνου Θεοδώρου τοϋ Άγαλλιανοϋ Λόγοι. Λό¬ 

γος Α', περί τών κατ’ αύτόν ή κατά τών κατ’ αύτοϋ. Λόγος Β', Απολογητι¬ 

κός. Ό σ. δέχεται δτι έγράφησαν οί λόγοι οΰτοι τό 1463, μέ σκοπόν ν’άνα- 

σκευασθοϋν αί έναντίον τοϋ Άγαλλιανοϋ διατυπωθεΐσαι κατηγορίαι έπί 
παραβάσει τών κανόνων έν τή άσκήσει τών καθηκόντων του ώς μεγ. χαρ¬ 

τοφύλακος τοϋ Οίκ. Πατριαρχείου. Κατηγορήθη ό Άγαλλιανός άπό τόν 
μ. σκευοφύλακα Γεώργιον Γαλησιώτην, φίλον καί γραμματέα τοϋ Γεννα¬ 

δίου, καί τόν μ. έκκλησιάρχην Μανουήλ Χρίστώνυμον, τόν μετά ταϋτα 
πατριάρχην Μάξιμον Γ'. Άνασκευάζων τάς κατηγορίας ό Άγαλλιανός 
παρέχει ίκανά στοιχεία έκ τοϋ βίου καί τής σταδιοδρομίας αύτοϋ, διαφω- 

τίζων τήν άπό τοϋ 1425 χρονικήν περίοδον, τόσον κατά τήν άντίστασιν 
κατά τής έπιβολής τοϋ δρου τής Συνόδου τής Φλωρεντίας, δσον διά τά 
λαβόντα χώραν μετά τήν Άλωσιν είς τά πράγματα τοϋ Πατριαρχείου, κατά 
τήν άγωνιώδη προσπάθειαν όργανώσεως τοϋ έθνους καί τής Εκκλησίας. 

Δύο στόχους έπιδιώκει ή παροϋσα έργασία. Πρώτον νά έπιτύχη τήν 
άποκατάστασιν τής ένότητος τοϋ διχοτομημένου προσώπου τοϋ Άγαλ- 
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λιανοϋ, καί διά της βιογραφήσεως νά παρουσιάση τόν άνδρα μετά τοϋ 
έργου του. Δεύτερον νά έπισημάνη καί άξιοποιήση τάς εις τούς ήδη έκδι- 

δομένους δύο Λόγους τού Άγαλλίανοϋ περιεχομένας ειδήσεις. Πρός πρα¬ 

γματοποίηση; τών τιθεμένων σκοπών χωρεΐ ό σ. διαιρών τήν πραγματείαν 
είς δύο μέρη καί προσθέτων έν τέλει Παράρτημα, όπου έκδίδει κριτικώς 
άπό δύο αύτογράφους τοϋ Άγαλλίανοϋ κώδικας — Άμβροσιανόν 226 καί 
Όξφορδιανόν Βοδλεϊανόν Κανονικιανόν 49 — τούς μνημονευθέντας δύο 
άνεκδότους αύτοΟ Λόγους. 

Είς τό Α' μέρος (σσ. 14- 60) άναπτύσσει ό σ. τήν έπιχειρηματολογίαν 
αύτοϋ πρός ταύτισιν τοϋ Θεοδώρου Άγαλλίανοϋ καί τοϋ μητροπολίτου 
Μηδείας Θεοφάνους. Ακολούθως βιογραφεί αυτόν, δεχόμενος ότι έγεννήθη 
είς Κωνσταντινούπολιν περί τό 1400, διδάσκαλον καί χειραγωγόν είχε 
Μάρκον τόν Εύγενικόν καί ύποστηρικτήν τόν πατριάρχην Ιωσήφ Β'. 

Μή μετασχών είς τήν Σύνοδον τής Φερράρας - Φλωρεντίας ό Άγαλλιανός 
άνέπτυξε δράσιν άνθενωτικήν, ύπερασπιζόμενος διά τών γραπτών του τό 
πάτριον δόγμα, διωχθείς διά τοϋτο καί δοκίμασθείς. Νέας περιπετείας είχε 
μετά τήν Άλωσιν, συνεπείς σφοδράς διενέξεως μέ πατριαρχικούς παρά¬ 

γοντας. Μητροπολίτης Μηδείας έξελέγη τό 1468, άποθανών πρό τοϋ Ό- 

κτωβρίου 1474. Έν συνεχείς έξετάζονται τά έργα τοϋ Θεοφάνους· είναι 
ταϋτα άντιρρητικά καί φιλοσοφικοδογματικά. Αί Έπιστολαί του ώς πρός 
τό περιεχόμενον καί τόν χρόνον συγγραφής αύτών διαιροϋνται είς τρεις 
όμάδας. Διά κριτικής έρεύνης έκ τών άσφαλών έργων τοϋ Άγαλλίανοϋ 

άποχωρίζονται ώς νόθα έργα καί μή άνήκοντα είς αυτόν, μάλιστα δέ τά 
μελογραφικά, πού τοϋ άπεδόθησαν έκ συγχύσεως πρός τόν γνωστόν μελο- 

γράφον Μανουήλ Άγαλλιανόν. 

Είς τό Β' μέρος (σσ. 61 - 85) ό σ. χαρακτηρίζουν τούς δύο Λόγους τοϋ 
Άγαλλίανοϋ ώς πηγάς τών πρώτων μετά τήν Άλωσιν χρόνων διά τάς 
έστω έμμέσως προσφερομένας είδήσεις περί τών πατριαρχικών πραγμάτων, 

κατατάσσει,άναλόγως τοϋ ένδιαφέροντος αύτών, είς τέσσαρας κατηγορίας, 

ήτοι ώς πρός τούς πατριάρχας, ώς πρός τά έκκλησιαστικά και κοινωνικά 
ζητήματα πού άντιμετώπισαν, ώς πρός τόν ρόλον τών ύπό τήν έξουσίαν τοϋ 
σουλτάνου τελούντων Ελλήνων «άρχόντων» — καί δή τοϋ Θωμά Κατα- 

βοληνοϋ και Δημητρίου Άποκαύκου— καί τέλος ώς πρός τήν συγκροτη- 

θεΐσαν έντός τών κόλπων τοϋ Πατριαρχείου φατρίαν, μέ τά σκάνδαλα καί 
τάς ταραχάς πού έδημιούργησεν είς τήν Εκκλησίαν καί έγινεν άφορμή νά 
έπιβληθή άπό τήν Πύλην τό χαράτσιον εις τό Πατριαρχείον. Κατά τήν 
έξέτασιν τών προβλημάτων τούτων καταφαίνεται ή συμμετοχή τοϋ σ. είς 
τήν έκθεσιν τών πραγμάτων καί τήν διά τής χρησιμοποιήσεως τών ειδή¬ 

σεων έκ τών Λόγων τοϋ Άγαλλίανοϋ προαγωγήν τής γνώσεως ήμών έφ’ 

ένός έκάστου έξ αύτών. Διότι ό σ. κινείται έν γνώσει τής προτέρας βιβλίο- 
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γραφίας, δέχεται τάς νέας ειδήσεις, άποκαθιστφ σφάλματα προηγουμένων 
έρευνητών καί κριτικής ίκανότητος. Έξ έπόψεως ιστορικής τό Β' μέρος, 

είτε άσχολεΐται προς πρόσωπα είτε προς προβλήματα καί τόν θεσμόν τού 
Πατριαρχείου καί τούς περί αυτόν κύκλους, νομίζομεν δτι άποτελεΐ σημαν¬ 

τικήν συμβολήν προς κατανόησιν τής σπουδαίας περιόδου τών πρώτων 
μάλιστα έτών μετά τήν έθνικήν συμφοράν- 

Τ. ΑΘ. ΓΡ. 

Νικηφόρου Ξ. Έλεοπονλον, 'Η βιβλιοθήκη και τ δ βιβλιογρα¬ 

φικόν έργαστήριον τής μονής τοϋ Στουδίου, 9Αθήναι 1967, 4ον, σσ. 64+ 

(65 - 115 πίνακες). 

5 Από πολλών έτών ήτο γνωστόν δτι ό έκ Κωνσταντινουπόλεως συν¬ 

ταξιούχος καθηγητής κ. Νικηφόρος Έλεόπουλος, νοσταλγός τής βασιλευ- 

ούσης, ήσχολεΐτο μέ τήν Ιστορίαν τής χιλιετούς μονής τών Στουδίου, συγ- 

κεντρών τό σχετικόν ύλικόν. Εφέτος έξεδόθη τό ώς άνω βιβλίον, σπανίας 
καλαισθησίας καί με ώραιοτάτην διακόσμησιν. Μετά πρόλογον (σσ. 7 - 9), 

άκολουθεΐ ή Είσαγωγή άφιερουμένη είς τήν πνευματικήν ζωήν έν τή 
μονή τών Στουδίου. Είδικώτερον έξετάζονται ή βιβλιοθήκη και τό βιβλιο¬ 

γραφικόν έργαστήριον, δίδεται δ5 έκτενής βιβλιογραφία τού θέματος 
(σσ. 11-15). Επακολουθεί έκτενεστέρα διαπραγμάτευσις : Α' Ή βιβλιο¬ 

θήκη (σσ. 17 -18) καί Β' τού εοπρίοπυπι μιας μονής γενικώτερον καί είδι¬ 

κώτερον τής τών Στουδίου (σσ. 19 - 36, έξεταζομένων τής γραφικής ύλης, 

τών ύγρών πρός γραφήν καί τών όργάνων τής γραφής). Εΐτα (σσ. 36-45) 

καταλογογραφούνται οί σφζόμενοι κώδικες έκ τής μονής Στουδίου, κατά 
αιώνας (5 τού ένάτου, έννέα τού δέκατου, τρεις τού ια', δύο τών ια' - ιβ', 

δύο — μάλλον εις — τού ιε', έν συνόλφ 20 ή 21, έξ ών τρία ιστορημένα 
χει /φα). Τ6 τμήμα τούτο κατακλείει πίναξ (σσ. 46 - 48). Εις τό Δ' καί τε- 

λευταΐον τμήμα (σσ. 48 - 56) έξετάζονται τά εικονογραφημένα χειρόγραφα. 

Έπεταί γαλλική περίληψις τής μελέτης (σσ- 57 - 64) καί Παράρτημα : Α' 

εικόνες καί πανομοιότυπα πινάκων έκ χειρογράφων τοϋ έργαστηρίου τής 
μονής Στουδίου έξ εικόνων 31 (αί ύπ’ άριθ. 4 καί 27 είναι ή αυτή είκών!) 

καί Β' Μικρογραφίαι (εικόνες 33 - 43). Τινές τών εικόνων είναι έγχρωμοι. 
Τό βιβλίον κατακλείει πίναξ περιεχομένων. Σημειωτέον δτι έν τή πρώτη 
σελίδι τοϋ έξωφύλλου παρίσταται έγχρώμως ό άγιος Θεόδωρος ό Στουδίτης, 

τόν όποιον θαυμάζει ό συγγρ. καί είς τόν όποιον άποδίδει τήν ΐδρυσιν 
τού βιβλιογραφικού έργαστηρίου τού Στουδίου (τούτο μοϋ φαίνεται άπί- 
θανον, διότι καί προ τού Θεοδώρου όπωσδήποτε θά έκαλλιγραφούντο, άν 
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μή πρός έμπορίαν, τούλάχιστον διά τάς άνάγκας της μονής χειρόγραφα. 

Τό ότι δέν έπεσημάνθησαν μέχρι τοϋδε όφείλεται μάλλον είς τήν γενικήν 
άπώλειαν τών πρό τοϋ θ' αΐ. χει /φων). 

Ό συγγραφεύς γνωρίζει τάς κυριωτέρας περί Στουδίου μελέτας, κινεί¬ 

ται εύχερώς είς τήν παλαιογραφίαν καί είναι ώφέλιμος ίδίςι είς τον μή ειδι¬ 

κόν άναγνώστην, καθώς του δίδει εικόνα τών έργαζομένων εις τήν, πρό τής 
εύρέσεως τής τυπογραφίας, διά τών μοναστικών ειδικών καλλιγράφων 
(ύποκειμένων καί είς κανόνας πειθαρχίας, διαθετόντων δ5 άξιόλογον τά- 

λαντον) έκδοσιν τών άναγκαίων είς τά μοναστήρια βιβλίων. Ή δ* έποπτεία 
τήν όποίαν παρέχει διά τών ώραίων εικόνων τάς όποιας έπέλεξε καί συνε- 

κέντρωσε, καθιστφ τάς πληροφορίας του πλέον έλκυστικάς. Πολύ φοβούμαι 
όμως ότι οί κώδικες οί προερχόμενοι έκ τής περιφήμου μονής θά ήδύναντο 
νά εύρεθοϋν πολλοί περισσότεροι άν καί ή έρευνα τών καταλόγων κωδίκων 
(τών όποιων αί έν Έλλάδι συλλογαί είναι έλλιπεΐς, τόσον ώστε ή Ιδιωτική 
ίδική μου νά θεωρήται ή πλουσιωτέρα!) έπεξετείνετο, καί άν ύπήρχε, πέρα 

τών καταλόγων, δυνατότης άναδιφήσεως αυτούσιων τών παλαιοτέρων του¬ 

λάχιστον χειρογράφων. Τούτο όμως ύπερέβαινε τάς δυνατότητας τού συγγρ. 

Δέν θά προβώ είς έπι μέρους παρατηρήσεις καί προσθήκας. Έν τούτοις 
δέν πιστεύω ότι ό έφοδιασμός τών Ίταλιωτικών μονών διά χει/φων τών 
Στουδίου είχε τήν έκτασιν ήν νομίζει ό κ. Έλεόπουλος, δεδομένου ότι καί 
έκεΐναι άναγκαίως διέθετον καλλιγραφικά έργαστήρια. Ή προτεινομένη 

έν σ. 21 διόρθωσις τοϋ έΰνρμαιογράφησεν είς έσνρματογράφησεν (προ- 

τεινομένη υπό τίνος Έλληνος γραμματικού) δέν μέ πείθει. Έκ τής βνρμής1 

δύναται νά προέλθη ή σνρμαία (γραφή) και έκεΐθεν τό σνρμαιογραφεϊν, 
γράφειν βραδέως, (έπισεσυρμένως) δηλονότι. Εις τήν εΙκόνα 39 ό συγγρ. 

μέν άνέγνωσεν *Ιω(άννης) δ Θεολόγος δ κνριγούμενος, ένώ πράγματι έχει 
γραφή Ίώ ο Θεολό(γος) δ κνριγονμε(νος). Ταΰτα θά ήσαν άνεξήγητα, διότι 
ό ήγαπημένος μαθητής τοϋ Χριστού καί ευαγγελιστής δέν ήτο δυνατόν νά 
δνομασθή κύρ ήγούμενος! Είς τήν πραγματικότητα ή φράσις έρμηνεόει 
τάς δύο κυρίας τής είκόνος μορφάς, έξ ών ή μία είναι τοϋ Τωάννου τού 
Θεολόγου, τοϋ καί έκτείνοντος τήν δεξιάν χεΐρα, ή δ* έτέρα είναι ή τοϋ 
ήγουμένου πρός δν ό έν λόγιρ άγιος προτείνει καί δίδει ράβδον. 

Σχετικόν είναι καί τό άκολουθοϋν διά μεγαλογραμμάτου έπίγραμμα : 

Ονκ έκ Σιών σοι π(άτ)ερ άλλ* ονρανάθεν 
ήκει κομίζουν ττμ> θεόσδοτον ράβδον. 

1. Συρμή (καί συρμός) είναι άρχαία λέξις, τό δέ σύρμα μουσικός όρος (έπεκτάσεως 
τής φωνής). Τό συρματογραφω έν τφ διορθ. κειμένφ άντετίβετο πρός τό σπονδαιογραφώ 
(γρώρω μετά σπονδής), ήγουν ταχυγραφώ. Έχει δέ τήν έννοιαν τοϋ βραδυγραφεΐν. Ταΰτα 
έπΙ τοΰ παρόντος. 

8-1-1968 
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Δεν έρχεται, δηλαδή, ό άπόστολος έξ "Ιερουσαλήμ κομίζων είς σέ τόν 
ηγούμενον την έκ Θεού δοθεΐσαν ράβδον (και την δι* αύτής έξουσίαν τού 
ήγουμενεύειν), άλλ’ έξ ούρανοΰ! Άλλ* ή παρατήρησις αΰτη έχει και 
συνέχειαν : 

Πρόκειται περί τού κώδ. Ρ&π$. 74 (Τετραευάγγελον) δπερ «θεωρείται» 

ώς στουδιτικόν. Άλλα πώς νά είναι στουδιτικόν, δταν ό "Αγιος Ιωάννης 
ό Βαπτιστής καί ούχί ό Θεολόγος είναι ό τιμώμενος ύπό τής μονής τών 
Στουδίου; Θά έπρεπε νά είχε γραφή δι’ άλλην μονήν ό κώδιξ οΰτος. 

Αί μικραί αύται παρατηρήσεις, καί δσαι άκόμη θά ήδύναντο νά προσ¬ 

τεθούν, δεικνύουν τήν άπροσεξίαν μάλλον έκείνου ό όποιος χειρόγραφον 
έθεώρησε τό κρινόμενον βιβλίον (όνομαζομένου έν σ. 8) παρά τού συγ- 

γραφέως αυτού, δέν δύνανται δέ νά έλαττώσουν τήν χαράν καί τήν ίκανο- 

ποίησιν τήν όποίαν αισθάνεται τις βλέπων έκπαιδεοτικόν καταστέφοντα 
μακράν εύδόκιμον ύπηρεσίαν διά τοσούτον λαμπρού επιτεύγματος, μαρ- 

τυροϋντος παιδείαν, άγάπην πρός τά γράμματα καί θαυμασμόν προς τό 
Βυζάντιον καί τάς πολιτιστικής του έκδηλώσεις. Τό δέ άκρως καλαίσθη- 

τον τής έκδόσεως κινεί όντως πρός φθόνον, εύγενή πάντως, τούς μή δυνα- 

μένους τόσον ευκόλως νά έμφανίσουν πολυτελώς παρόμοια θέματα. Εύχο¬ 

μαι ό κ. Έλεόπουλος νά όλοκληρώση καί τήν ιστορικήν έρευναν περί τής 
μονής, σταχυολογών τάς περί αύτής πολυαρίθμους πληροφορίας. 

Ν. Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ 

ΟΙ ΐ ν 6 γ 8 Ιηι η Η, 8ρβοίηιίηα ΝοΙαΙίοηκτη ΑηίιηϊΐΐοΓηηι (ΡοΙία ββίβοΐα 
βχ ναΗΪ8 οοάίβώηε 8αβο. Χ1 XI, XII). ΜοηκηιβηΙα Μηβΐααβ Βφζαη- 

Ιΐηαβ (VII), Ηαηηίαβ, Ε)ηατ ΜηηΒξαατί 1966, σσ. XIII + 40, 

Πίν. 187. 

Ο ΟΙίνεΓ δίπιηΐε\ έπικεφαλής σήμερον τών έκδόσεων Μοηιιαιεηία 
Μιιεΐοαε Βγζαηίΐηαο καί άπό τούς σπουδαιοτέρους μελετητής τής Βυζαν¬ 

τινής μουσικής, είς τήν άλυσιν τών λίαν άξιολόγων μελετών του1 2 * * * * * 8 προσέ- 

1. Άπό τό 1937 έως τό 1966 καθηγητής είς τό Ρππσβίοπ υπίνεΓεΐΐγ. 

2. «Τΐιβ Τοη&1 δγείβιη οΐ Βγζαηΐίηβ Μυκϊο» ίη ΜϋβίοεΙ ΟυετίοΗγ 28, 1942. «Ιπίο- 

ηαΐίοη αηά δΐ§ηεΙιιΐΌ8 οΓ Ιίιβ Β,νζ&ηΙΐηβ Μοόβδ» ία Μ. 0. 31, 1945. «Τΐιβ ΟΙαεειΤΐοείίοη 
αηά ϋβνοίορπιβηΐ οΓ Ιίιβ ΕετΙγ Βγζ&ηΐίηβ ΝοΙηΙίοη», ίπ ΑΙίΐ όβΐ ΟοηβΓβδβο ίηΐ&Ώαζίοη&Ιβ 
ύι ιηιΐδίοβ βαετε, Κοηιε 1952. «5ΐ. θΓβ§οΓγ Ναζΐ&ηζιΐδ εηά Ιίιβ ΡτορβΓ Ηγπιηδ Γογ Ε&516Γ» 

ίη $1ιιόί£8 ΐη Ηοπογ οΓ Α. Μ. Ρπβηό, .Ιγ., Ρπησβίοη 1955; «Τίιο ΝοίεΙΐοη οΐ Ιίιβ ΟιεΓίΓββ 
ΡΓεβίηβηΐ» ίη Αηηείβδ Μυκΐοοίοβΐηιιβδ III, 1955. «Τΐιβ Βγζ&ηΙίηο ΟίΏοε ηΐ Η&είη δορίιία» 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ ΣΠΟΥΑΟΝ "Ετος ΛΣ' 28 
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θεσεν και Εν ιδιαιτέρως σημαντικόν Εργον τό δρεαΓηίπΒ ΝοίΒίϊοπιιηι Αηίϊ- 

ςυϊοΓίπη, διά τοϋ όποιου παρέχει εις τούς μελετητάς τήν πρώτην βασικήν 
ύλην διά τήν μελέτην τής πρώτο βυζαντινής παρασημαντικής. Ή συλλογή 
αΰτη άποτελεΐται έκ φωτοτυπιών φύλλων, κατ’ Επιλογήν, διαφόρων κωδί¬ 

κων τοϋ Γ, ΙΑ' καί ΙΒ' αίώνος. Εις τούς έκατόν όγδοήκοντα έπτά πίνακας 
τής συλλογής, παρουσιάζονται εις πανομοιότυπον εκδοσιν, και κατά τό 
δυνατόν εις τάς αύτάς διαστάσεις μέ τα πρωτότυπα, διακόσιαι έννέα σελί¬ 

δες έκ τεσσαράκοντα πέντε κωδίκων. Οί κώδικες οδτοι είναι Αντιπροσωπευ¬ 

τικοί δεκατριών βιβλιοθηκών τής Εύρώπης καί τής Ανατολής. Μία έξ 
αυτών, ή βιβλιοθήκη τής Ρωσικής Σκήτης τοϋ ' Αγίου Άνδρέου, τοϋ β Αγίου 
Όρους, δέν υπάρχει πλέον *. Ή ταξινόμησις τών πινάκων έγένετο κατά 
Αλφαβητικήν σειράν τών βιβλιοθηκών, έπειδή ή κατά χρονολογικήν σειράν 
ή ή κατά σημειογραφικός Ενότητας κατάταξις ήτο πρακτικώς Αδύνατος. 

Διά τήν έπίτευξιν τής μνημειώδους ταύτης έκδόσεως, ό ΟΙΐνοΓ δίχιιηΐί 
Ελαβεν ώς βάσιν τό «Τριώδιον» τής Μεγάλης Παρασκευής. Τά μέλη ταϋτα 
τοϋ «Τρίφδίου» Εχει συλλέξει έξ είκοσι καί Ενός κωδίκων διαφόρου περι¬ 

εχομένου (π.χ. Είρμολόγια, κλπ.) καί διαφορετικών μορφών καί παραλ¬ 

λαγών τής παλαιάς παρασημαντικής. Παρέχει Επίσης μέλη τής Ακολουθίας 

τών Χριστουγέννων, έξ έπτά κωδίκων, τά Ενδεκα «Εωθινά», έκ τεσσάρων 
κωδίκων, τήν Ακολουθίαν τών Εΐσοδίων τής Θεοτόκου, έκ τριών κωδίκων 

καί τέλος ώρισμένα άλλα μεμονωμένα μέλη πού έχουν ιδιαίτερον σημειο¬ 

γραφικόν Ενδιαφέρον, ώς τά «Απόκρυφα» άπό τά Μηναία τής Μονής 
τοϋ Προφήτου Ήλιου τής ΟαΛοηο, ή είναι σημαντικά εις χρονολογικός 
πληροφορίας, ώς τό «Κοντάκιον» τής Μεγάλης Παρασκευής καί ό »Οϊκος» 

άπό τήν Ακολουθίαν τής Γονυκλισίας. Τά τελευταία ταϋτα, τό «Κοντάκιον» 

και ό «Οίκος», είναι μοναδικά και προχρονολογοΰν τάς παλαιοτέρας πηγάς 
τής «Μεσοβυζαντινής» παρασημαντικής κατά Ενα αιώνα εις τήν πρώτην 
περίπτωσίν καί κατά δύο εις τήν δευτέραν. Τέλος περιλαμβάνει φύλλα τινά, 

ευρισκόμενα εις τό τέλος τοϋ κώδικος τής Κρυπτοφέρρης Ε.α. XI, μέ μέλη 

ίη ϋιιηϋαΓίοη Οαλδ ΡαρεΓδ IX αηά X, 1956. «Ιηίΐιΐδδο άβΐ οαηίο ΙίΙιΐΓβίοο οπβηίαΐβ δυ ςιιβίΐο 
άβΐΐα ςΐιίβδα οοοίάΰηΐ&ΐβ» ίη ΣΈηείοΙίοα Μιιδίεαε δ&εταο άίδαρίίηα, Κοιηα 1957. «Πιε Αηΐί. 

ρΐιοηδ οί 1&6 Βνζαηΐίηβ Ο&οεοϋοδ» ίη Ήιε Ιοηπιαΐ οί Ιΐιβ Απιεπαιη Μιΐδΐοοίοβίοαΐ δοείεΐγ 
13, 1960. «ΜβΙοάΥ ΟοηδίηιοΙίοη ίη ΒγζεηΙίηε ΟιαηΙ» ΐη ΑοΙοδ άιι ΧΠβ Οοηβτέδ ίηίοπια- 

ΙίοηεΙ άεδ έΐιιάοδ δνζαηΐίηββ, Ο&ηά 1963. «Η.λ^. Τίΐΐναπί αηά ιΗβ ΚεοονβΓν οί α ΣοδΙ 
Ρπίβΐηβηΐ», ίη δΐυόίβδ ίη ΕεδΙβπι Οι&ηΙ, I, Οχίοπΐ υηίνοΓδίΙν Ρτβδδ, 1966. «Ζινβί Οΐιί- 

Ιαηά&π ΟιοΗηκΗατ», ίη Αηίδηββ άβΓ δίανίδοΐιβη Μυδίς, ΒΓαΐίδΙανα 1966. «Βγζηηΐίηβ 
Μαδΐο ίη Λ© υ^Ηΐ οί ΚεοεηΙ Κεδβητςίι αηά ΡυΜίοηΙϊοη», ίη ρΓοοοοάίηβδ οί θιβ ΧΠΙώ Ιη- 

Ιοπιαίίοηαΐ Οοηβτεδδ οί Βνζεηΐίηε δΐικίίεδ, Οχίοτά υηΐνοΓδίΙν Ρτβδδ, 1967. «ΡαάΓβ Σοηβηζο 
ΤαΓάο βά ίΐ 8ΐιο ΟΚοεεο ηβί πιδδ. ιηεΙιΐΓβίοί; αίοιιηε ΟδδβΓν&ζίοηί δυβίί δΙίςΗοΓα άθ£ΐη&- 

Ιίΐία», ίη ΒοϋβΙϋηο άεΐΐα Βεάίε βτβοα άί ΟΓοΙΙεΓειτεΙε, XXI (1967). 

1. Καταστραφείσα έκ πυρκαΐάς τά τελευταία Ετη. 
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τοϋ είδους, τό όποιον άργότερον ώνομάσθη «Καλοφωνικόν». Ή μελισμα- 

τική αϋτη διάνθισις ένός άπλοΰ συλλαβικοϋ προτύπου, πού δεσπόζει ώς 
μορφή συνθέσεως κατά τον ΙΔ' αιώνα, μαρτυρεΐται δτι προϋπήρχεν έκατόν 
πεντήκοντα έτη ένωρίτερον. (σελ. IX - XI). 

Ή εισαγωγή τής έκδόσεως ταύτης — μελέτη περισπούδαστος — είναι 
άξία Ιδιαιτέρας προσοχής. Έν αύτή ό συγγραφεύς άσχολεΐται άφ’ ένός μέν 
μέ τήν ταξινόμησιν και χρονολογίαν τών έν λόγφ χειρογράφων, άφ’ έτέρου 
δέ μέ τό ίδιότυπον σημειογραφικόν φαινόμενον τής έποχής έκείνης, τής 
παρουσίας δηλαδή άρκετών παραλλαγών είς τήν παρασημαντικήν έν τφ 
αύτω χειρογράφφ τής αύτής πάντοτε χειρός. 

Τα θέματα : ταξινόμησις, όρολογία, χρονολογία τής πρωτοβυζαντίνής 
παρασημαντικής είναι καίρια καί δή είς τήν έποχήν μας δπου έπικρατεΐ 
μεγάλη συγχυσις όρων. Επειδή δέ πιστεύομεν ότι ό ΟΚνεΓ δΐηιηΐι διά τής 
μελέτης του αύτής παρέχει πολλάς λύσεις λίαν άξιολόγους, θά έπίχειρή- 

σωμεν, κατωτέρω, είς γενικάς γραμμάς, νά έκθέσωμεν τάς κυριωτέρας ίδέας 
καί τά συμπεράσματα αύτοΰ. 

“Από τοϋ έτους 1175 περίπου μέχρι τοϋ 1821, όπότε έγένετο ή πρώτη 
έκδοσις μέτό νέον σύστημα παρασημαντικής τοϋ Χρυσάνθου, ή παρασημαν- 

τική ή όποία έχρησιμοποιεΐτο διά τήν άπόδοσιν τοϋ βυζαντινού μέλους δέν 
έγνώρισε ριζικάς άλλαγάς. Μέ τήν γενικήν παραδοχήν τής σημειώσεως 
τών μουσικών «διαστημάτων», καθ’ δλην τήν ύπ’ δψιν περίοδον, οί βυζαν¬ 

τινοί μουσικοί έπραγματοποίησαν άποφασιστικόν βήμα. Έφ’ δσον δέ τοΰτο 
άπαξ έλαβε χώραν, δέν ήτο πλέον δυνατή ή έπιστροφή προς τά όπίσω. Ύπό 
τό φώς αύτών τών δεδομένων ή σημειογραφική άνανέωσις τοϋ Ίωάννου 
Κουκουζέλη τοϋ Μαΐστορος καί τών άκολουθησάντων αυτόν άπεκαλύφθη 
δτι είναι μία περαιτέρω άνάπτυξις τοϋ έπιβεβλημένου ήδη συστήματος, 

συνακόλουθον τής ραγδαίας άναπτύξεως τοϋ μουσικού ΰφους. Όπωσδήποτε 
δμως ή ριζική άλλαγή τής παρασημαντικής έλαβε χώραν περί τό έτος 
1175. Έξ άπόψεως όρολογίας προσδιωρίσθη σαφώς τοϋτο ήδη άπό τοϋ 
έτους 1913, όπότε ό I. Β. ΤΗΐΒβυί έκαμε τήν διάκρισην είς «ηοίβίίοη Ιια- 

§ίορο1ίί© Γγϋπηίφΐ© καί είς «ηοΐείΐοη 1ια§ίορο1ΐίβ δΐαδίέιηαίίηιιε». Άργό¬ 

τερον ό >νό1ΐ68Ζ χρησιμοποιεί τούς ορούς «Εαι*1γ» καί «Μίδδΐε Βγζαηίίη6 

ΝοΙαΙΐοη» καί ό Τ&πίο «86ΐηΐο§ΓεΠε ραΐεοόιζαηίίηα 6ΐ ηεοόΐζαηίίηίΐ». Αί 
δύο αύταί μεταγενέστεραι όρολογίαι είναι περισσότερον συντηρητικαί, 
βασιζόμεναι μόνον είς τήν χρονολογικήν διαδοχήν τής παρασημαντικής 
προ καί μετά τοϋ 1175, άλλά έχουν τό προσόν τής άποφυγής συμπερασμάτων 
σχετικώς μέ τήν γεωγραφικήν προέλευσίν της, δπερ δέν άπέφυγεν ό 3. Β. 

ΤΙιΐδαιιΙ μέ τήν όρολογίαν του. 

Αί προγενεστέρως διατυπωμέναι όρολογίαι ύπό τών Οε$Ιοιΐ6 τό έτος 
1907 (ΝοΙαίϊοη πιϊχΐβ ΟοηδΙαηϋηοροϋίαίηο ή άπΜίε), Κίεπχ&η τό 1909 (ϋίο 
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ίείηο 8ίπο1ιρυηΚίηοίί6Γΐιη§) καί ΤΠΙγεπΙ άπό τό 1913 έως τό 1960 (ΕίηεεΓ 
δγείβΐη - Ι&ίοδί ρΐι&δβ), σκοπόν εϊχον νά έπιφέρουν τάξιν τινά εις τήν φαι¬ 

νομενικές χαώδη κατάστασιν της παρασημαντικής ή όποια έπεκράτει κατά 
τήν προ τοϋ χρόνου άλλαγής περίοδον. Τό γενικόν χαρακτηριστικόν όλων 
τούτων τών όρων είναι ή συμφωνία των εις τήν άναγνώρισιν ότι τό τελευ- 

ταΐον τούτο στάδιον ήτο κανονικόν καί συνεπές. 

Τό έτος 1921 ό Τί11γ&Γ(1, χαρακτηρίσας όλους αυτούς τούς όρους ώς 
άντεπιστημονικούς, έπρότεινε τον όρον «Οοίδΐίη 8γδίεπι» λαβών άφορμήν 
έκ τοϋ γνωστοτάτου άντιπροσωπευτίκοϋ «Είρμολογίου» Οοίδΐίη 220 τής 
Εθνικής Βιβλιοθήκης των Παρισίων. Ή όνομασία αυτή, λίαν συντόμως, 

έγένετο γενικώς άποδεκτή καί ό όρος Οοίδΐίη όνομα σύντομον πού δεν δη¬ 

μιουργεί Αμφιβολίας, ώς ό Τ111γ&Γ(1 είπε τότε, έχει σήμερον έπιβληθή. Ή 
Οοΐεΐΐα παρασημαντική έκτείνεται μέχρι τοϋ έτους 1050 περίπου. Προ τοϋ 
έτους αύτοϋ (1050) ή ταξινόμησις καί ή όρολογία είναι πραγματικές προ¬ 

βληματική. Περί τά δώδεκα χειρόγραφα είναι γνωστά άπό τήν έποχήν έκεί- 

νην 6ν καί θά ήδύνατο νά προστεθοϋν καί ώρισμέναι μεταγενέστερα! πη- 

γαί εις τάς όποίας είναι έμφανή τά ίχνη τής παλαιδς ταύτης παρασημαντικής. 

Ό ΟΙίνεΓ δΐηπιΐε εϊχεν άσχοληθή μέ τήν περίοδον αύτήν καί είς προγε- 

νεστέραν του μελέτην1 καί είχε προτείνει μία λύσιν τοϋ προβλήματος πού 
παρουσιάζετο μέ τον κώδικα Λαύρας Γ. 77. “Ακολουθών τόν Τί11γ&Γ<Ι όνό- 

μασε τήν παρασημαντικήν τοϋ κώδικος τούτου, «ΟιαΓίΓΟδ Νοίεΐΐοη», όχι 
μόνον έπειδή σπάραγμα τοϋ κώδικος εύρίσκετο είς τήν Οι&γ1:γ©8 άλλά 
έπειδή διά τοϋ σπαράγματος τούτου έγένετο τό πρώτον Αντιληπτή ή σημειο¬ 

γραφική διαφορά καί έπειδή ό όρος είναι σύντομος καί δεν παραπλανά. 

Έχει χρησιμοποιήσει δέ τόν αυτόν όρον καί είς διαφόρους μορφάς καί 

παραλλαγάς τής σημειογραφίας, ή όποία παρουσιάζεται είς τά χειρόγραφα : 

Σκήτης *Αγ. “Ανδρέου 18, Λαύρας Γ. 12, 72, 74 και Σινδ 1219, διότι δέν 
έπιθυμεΐ νά είσαγάγη δύο όρους, όταν ό εις είναι άρκετός. Μετά δέ άπό τήν 
έπανεξέτασιν όλων τέν προσιτών τεκμηρίων διατυπώνει τρεις άμοιβαίως 
έξαρτωμένας θέσεις. 

1) Ότι ή Οοίδΐίη καί ΟιαΓίχοδ είναι δύο εύκρινεΐς και είς πλάτος Ανε¬ 

ξάρτητοι παρασημαντικαί, αί όποΐαι άνεπτύχθησαν άπό μίαν κοινήν Αρχήν. 

2) Ότι ή παρασημαντική είς τήν όποιαν ό Τί11γαπ1 είχε δώσει τήν όνο- 

μασίαν «Εδρίιί^ιηοηί&η» είναι είς τήν πραγματικότητα δύο Ανεξάρτητοι 
παρασημαντικαί, μία Αρχαϊκή μορφή τής Οοίδΐίη καί μία Αρχαϊκή μορφή 
τής Οι&ιΐΓ68. 

3) Ότι τό έτος 1050 περίπου ή Οοίεΐΐη παρασημαντική έκυριάρχησε 
δίδουσα είς τόν Ανταγωνισμόν της μέ τήν Οι&ΓίΓ68 ένα τέλος. 

1. ΊΊΐ6 ΝοΙαΙίοη οί Ιίΐβ ΟιαιΐΓβδ ίΓ&£ΐτΐ6ηΐ. Αηηαΐβδ Μυδ&ο1ο£ΐφΐ6&, 1955. 
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'Ο δρος Οοΐδίΐη άνταποκρίνεται εις τήν παρασημαντικήν έκείνην ή 
όποια περιορίζει έαυτήν εις τά πέντε βασικά μουσικά «σημάδια» (όξεΐαν, 

βαρεΐαν, άπόστροφον, πεταστήν και κλάσμα) μεμονομένως ή εϊς συνδυασμόν. 

Περιλαμβάνει άκόμη μικρόν άριθμόν άπλών βοηθητικών «σημαδίων», 

καθώς έπίσης τό «ίσον» και τό «όλίγον». Εϊς τήν μορφήν έκείνην τής παρα- 

σημαντικής δπου παραλείπονται τό «ίσον» και τό «όλίγον» έχει δοθή ύπό 
τοϋ Ο. δίπιηΚ ή όνομασία «Αρχαϊκή Οοΐεΐΐπ» (ΑγοΗοϊο Οοΐεΐίη). Ό δρος 
Οι&Ηχεε άναφέρεται εϊς τήν παρασημαντικήν έκείνην ή όποία κάμνει συνε- 

πή χρήσιν των «μεγάλων σημαδίων ή υποστάσεων». Εις αύτήν, ή μορφή των 
άπλών «σημαδίων» είναι ή αότή με τά τής Οοίεΐίη παρασημαντικής, μέ τήν 
άξιοσημείωτον έξαίρεσιν τοϋ «ίσου», τό όποιον γράφεται ώς μία άπλή 
όριζόντιος γραμμή. Ή μορφή έκείνη τής παρασημαντικής πού δεν χρησι¬ 

μοποιεί τό «ίσον» αύτό, δπως ό κώδιξ τής Λαύρας Β. 32, χαρακτηρίζεται 
ώς «Αρχαϊκή Οι&ιΐΓβδ» (ΑπΛιαίο Οιετίτεδ). 

Ούδέν βυζαντινόν μουσικόν χειρόγραφον δύναται νά χρονολογηθή 
ένωρίτερον τοϋ έτους 950. Τό άρχαιότερον χρονολογημένον βυζαντινόν χει¬ 

ρόγραφον μέ μουσικήν σημειογραφίαν (ούχί μέ «έκφωνητικήν») είναι τό 
«Στιχηράριον» τό όποιον συνεπληρώθη εϊς τήν Μονήν Βατοπεδίου τοϋ 
8Αγίου νΟρους ύπό τίνος Ανθή τήν 31 Μαΐου τοϋ 1106. Τό χειρόγραφον 
τοϋτο εύρίσκεται σήμερον εϊς τήν βιβλιοθήκην τοϋ Εεηϊηβταίΐ καί έχει 
τόν άριθμόν 789. Τό τελευταΐον χειρόγραφον τής περιόδου αύτής, εϊς τό 
όποιον ή Οοΐκΐίπ παρασημαντική χρησιμοποιείται, είναι τό «Τριφδιον» 

τοϋ Σι να άριθ. 754, συνεπληρώθη τό έτος 1177. Τό αύτό έτος, κατά μίαν 
ένδιαφέρουσαν σύμπτωσιν, άποτελειοϋται καί τό άρχαιότερον χρονολογη¬ 

μένον χειρόγραφον τής «Μεσοβυζαντινής» παρασημαντικής: τό «Στιχη- 

ράριον» τοϋ Σινά ύπ’ άριθ. 1218. Μεταξύ τών δύο αύτών άκρων, «Στιχηρά- 

ριον» Βατοπεδίου - ΕεηΐηβΓαά 789 καί «Τριωδίου» Σινά 754, υπάρχει 
άριθμός άπό άλλα χρονολογημένα χειρόγραφα. Οΰτω διά τήν περίοδον άπό 
τό έτος 1106 έως τό έτος 1177 έχομεν καλήν καί συνεχή σειράν. Τά περισ¬ 

σότερα άπό αύτά τά χειρόγραφα — όροθέσια άντιπροσωπεύονται μεταξύ 
τών πινάκων τής έν λόγφ συλλογής. 

Τό έτος 1025 ή ΟΐΒΓίτεε παρασημαντική άποκορυφοϋται. Περί τό έτος 
1050 ή Οοΐδίΐη, ή όποία όλίγον κατ’ όλίγον άπώλεσε τά άρχαϊκά της χαρα¬ 

κτηριστικά όδηγεΐ είς τήν ύπό νέαν μορφήν Οοίδΐΐη, ένώ ή €1ι&γΙγ68 ταχέως 
Αχρηστεύεται. Τό έτος 1106 ή άνάπτυξις τής Οοίδϋη παρασημαντικής φθά¬ 

νει είς τήν άκμήν της καί παραμένει σταθερά έως τό έτος 1177 όπότε άντι- 

κατεστάθη άπό τήν πλήρως «διαστηματικήν», «Μεσοβυζαντίνήν», σημειο¬ 

γραφίαν. 

Ή περίοδος όλίγον πρό καί μετά τά μέσα τοϋ ΙΑ' αίώνος ήτο κρίσιμος. 

Πρό τής έποχής ταύτης έκαστον άντίγραφον τοϋ «Στιχηραρίου» ή τοϋ 
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«Είρμολογίου» ήτο 8ΐιί §εη6Π8 προσηρμοσμένον εις τήν τοπικήν ζήτησιν. 

Μετά τήν έποχήν αυτήν, καθ’ ήν σταθεροποιούνται τά βιβλία ταϋτα, επί μα- 

κρόν χρόνον τά άντίγραφα άποτελοϋν πιστήν άντιγραφήν των πρωτοτύπων. 

Ή όξεΐα άντίθεσις εις τήν παρασημαντικήν μεταξύ τών άρχών και τού τέ¬ 

λους τού ΙΑ' αϊώνος, ή σχετική άναρχία είς τήν μίαν περίπτωσιν καί ή σχε¬ 

τική τάξις είς τήν άλλην, ήτο άποτέλεσμα τής λειτουργικής άναμορφώ- 

σεως και δχι αιτία. 

*Από τά «Μηναία» τής Μονής τού Προφήτου Ήλιού μανθάνομεν δτι 
ή Οοΐδίιη παρασημαντική είχεν έξαπλωθή είς τήν Καλαβρίαν περί τά μέσα 
τού ΙΑ' αίώνος. Τά έν λόγφ «Μηναία» μάς παρέχουν πληροφορίας διά τάς 
προκατόχους παρασημαντικής, τήν «Αρχαϊκήν ΟαΓίχεδ καί τήν «Αρχαϊκήν 
Οοΐδίίπ, αί όποΐαι ήσαν γνωσταί είς τήν αυτήν περιοχήν προ τής έν λόγφ 
περιόδου. Έπί πλέον μάς δίδουν τήν δυνατότητα νά παρακολουθήσωμεν 
τήν άνάπτυξιν τής (ϋοίδΐΐη παρασημαντικής βήμα πρός βήμα άπό τήν άπομε- 

μακρυσμένην άρχήν έως τήν έξαφάνισίν της καί έως τήν μετά ταύτην κυριαρ¬ 

χούσαν παρασημαντικήν τού βυζαντινού κόσμου. Έν συνεχείς, καί τούτο 

είναι τό σημαντικώτερον, τά άνωτέρω «Μηναία» μάς παρέχουν τήν δυνα¬ 

τότητα νά συμπεράνωμεν δτι τά «Στιχηρά» τά όποια έγράφησαν είς διαφό¬ 

ρους μορφάς τής «9Αρχαϊκής Οοΐδίΐα» παρασημαντικής θά έπρεπε κάποτε 
νά ήσαν συγκεντρωμένα καί πολύ διαδεδομένα, ένφ πρότερον ή μορφή αΰτη 

τής παρασημαντικής μάς ήτο γνωστή μόνον έκ τών «Είρμολογίων». 

Κατά ταϋτα 6 Ο. δίπιηΐί: προωθεί είς πολλά σημεία τά μέχρι τοϋδε γνω¬ 

στά καί κωδικοποιεί τρόπον τινά τήν μουσικήν όρολογίαν τής πρωίμου 
έποχής τής βυζαντινής παρασημαντικής καί θέτει σαφή χρονικά δρια είς 

τήν βαθμιαίαν έξέλιξιν ταύτης διά πληθύος παραδειγμάτων ειλημμένων έκ 
χρονολογημένων καί μή μουσικών κωδίκων τών όποίων τάς φωτοτυπίας 
συνεκέντρωσεν είς όγκωδέστατον τόμον. 

Μία έργασία τοιαύτης περιωπής δεν ήτο δυνατόν παρά νά εύρη άρωγά 
μεγάλα έπιστημονικά ιδρύματα δπως ή Ιίηεδοο, ή Βπίΐδίι Αοεάεπιγ, ή 
Αιηεπε&η ΟοιιηοΐΙ οΓ Εε&Γηεά δοάείίεδ, ή Ιηίεπιαίϊοη&Ι Οουηειΐ Γογ ΡΜο- 

εορίιγ εηά Ηιπη&ηΪ8ΐίο δίικϋεδ τά όποια έπεχορήγησαν τό δαπανηρότατον 

τούτο έρχον. 

ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΑΔΑΜΗΣ 



Βιβλιοκρισίαν 439 

Τατιάνας Σταύρο ν,'Οέν Κωναταντινουηόλει Ελληνικός Φιλολογικός 
Σύλλογος, Τό Ύπονργεϊον Παιδείας τον Αλυτρώτου έλληνιαμοϋ, Άθήναι 
1967, ασ. 367 + 10 πίν. 

Εύρισκόμην εις τήν Πόλιν τό φθινόπωρον τοϋ 1962. Εκείνην τήν 
πρωίαν έπέστρεφον Από Αρχαιολογικόν περίπατον, δταν ό συνοδός μου, 
δυτικοευρωπαΐος Αρχαιολόγος διαμένων Από χρόνων πολλών είς τοϋ Βο- 
σπόρου τήν πρωτεύουσαν, μοϋ έπρότεινε μίαν έκπληξιν. Έθαυμάζομεν μετ’ 
όλίγον τό κατερειπωμένον κτίριον, πού διετή ρει έν τούτοις ίκανάτά ίχνη τής 
νεανικής του κομψότητος. Είς τήν νεοκλασσικήν του πρόσοψιν, Ιωνικοί 
κιονίσκοι. Αετώματα καί γείσα έθρήνουν έγκαταλελειμμένα είς τήν κατα¬ 
στροφήν. Τά κουφώματα έχασκον σάν όρθάνοικτοι όφθαλμοί άπολιθω- 

μένοι Από κάποιαν ξαφνικήν δυστυχίαν. Ένας ρακένδυτος Αλήτης μονολο- 
γών έπλησίασε καί έχάθη μεταξύ τών παραστάδων τής Ανυπάρκτου θύρας. 
Τοϋτο τό οικοδόμημα ύπήρξε κάποτε «τό ένδιαίτημα τών Μουσών», ή 
έδρα τοϋ Φιλολογικού Συλλόγου τής Κωνσταντινουπόλεως! 

Τήν ιστορίαν τοϋ κτιρίου τούτου, πού είναι άρρήκτως συνδεδεμένη μέ 
τήν τελευταίαν Αναλαμπήν τοϋ έλληνισμοϋ τής Κωνσταντινουπόλεως 
έρχεται, μέ τό νέον βιβλίον της, νά άφηγηθή ή Τατιάνα Σταύρου. Καταγο- 
μένη ή Ιδία έκ Κωνσταντινουπόλεως, τήν όποίαν ύπεχρεώθη νά έγκατα- 
λείψη μετά τήν καταστροφήν τοϋ '22, αισθάνεται τήν ψυχικήν Ανάγκην νά 
έκφραση δχι μόνον τήν όδύνην της διά τήν Έξοδον τοϋ μικρασιατικού 
Ελληνισμού άλλά καί τήν έμπειρίαν της διά τήν θαυμαστήν συγκρότησιν 
τής Αστικής κοινωνίας τοϋ Βοσπόρου, τής όποίας ή έθελοντική προσφορά 
καί θυσία εϊς τά Ιδανικά τοϋ έθνους ύπήρξεν Ανεπανάληπτος. *Αφοϋ έθρή- 
νησεν ή έκλεκτή λογοτέχνις τάς τύχας «έκείνων πού έμειναν», στρέφει 
τώρα τον νοϋν πρός τά όπίσω διά νά άναπλάση πρός χάριν μας, μέ τήν βοή¬ 
θειαν τών Αρχείων, τά «άξια μνήμης» έργα τής έσχάτης γενεάς τών Κωνσταν- 
τινουπολιτών. «Έγώ δέ έν τή Κωνσταντίνου πόλει τάς διατριβάς ποιού¬ 
μενος, έν ή έτέχθην καί Ανετράφην, τά έν αύτφ γενόμενα πλατύτερον διηγοϋ- 
μαι δτι τινά τούτων καί αύτοψίςι ίστόρησα, καί δτι λαμπρότερα τά έν αύτφ 
γινόμενα καί Αξια μνήμης καθέστηκε». Τούς λόγους τούτους τοϋ Σωκράτους 
τοϋ Σχολαστικού θέτει ώς έπικεφαλίδα διά νά έξηγήση τόν σκοπόν τής 
συγγραφής της. 

Ό Φιλολογικός Σύλλογος, ή ΐδρυσίς του, ή έξηκονταετής δρδσις του, 
αί φυσιογνωμίαι πρώτου μεγέθους πού άνεδείχθησαν ώς έργάται του, Απο¬ 
τελούν τό θέμα τοϋ βιβλίου. Τό μελέτημα τοϋτο, δπως μάς λέγει ή συγγρα- 
φεύς είς τόν πρόλογόν της, «θά μπορούσε νά όνομασθή Ιστορία μιδς Τδέας, 
γιατί βιογραφεί τήν κυρίαρχη Ιδέα πού κινούσε τό πλήθος τών Ανόμοιων 
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Ανθρώπων, δσοι άπετέλεσαν τόν λεγόμενο Φιλολογικό Σύλλογο». Θέτει 
ούτω τόν δάκτυλον ή συγγραφεύς εις τό πλέον εύαίσθητον σημεΐον τής 
ύπάρξεως τού Αλυτρώτου Ελληνισμού, εις τήν πνευματικήν υπεροχήν του, 
χάρις εις τήν όποίαν ούτος, υπόδουλος ών, έπροικίσθη δΓ ενός ισχυρού 
κράτους. Τό ιστορικόν τούτο θέμα και πρόβλημα μεταφέρει ή συγγραφεύς 
εις τήν περιοχήν τής τέχνης. Τά τεκμήρια, πού τής παρέχει ό βίος τοϋ Συλ¬ 

λόγου, τά χρησιμοποιεί διά νά οίκοδομήση ένα κόσμον πού παρήλθε, 

κάμνει δέ τοϋτο δχι μέ τήν ψυχρότητα τοϋ αυστηρού έπιστημονικοϋ παρα- 

τηρητοϋ,πού σκοπόν έχει Απλώς και μόνον νά άποδείξη, άλλα μέ τήν εύαι- 
σθησίαν τοϋ λογοτέχνου, ό όποιος διά μέσου των τεκμηρίων τούτων όραμα- 

τίζεται τόν Όρφέα κρατούντα ύπό τήν γοητείαν του τούς βαρβάρους πού 
τόν κυκλώνουν. Ό πλούτος των στοιχείων πού προσφέρει ή έρευνα, ή 
σπουδαιότης των γεγονότων, τό φρόνημα των άνθρώπων πού κινούνται 
έντός των πλαισίων τού Φιλολογικού δυσκόλως έπιτ ρέπουν μίαν σύντομον 
άνάλυσιν τού βιβλίου. 

Ό Φιλολογικός Σύλλογος τής Κωνσταντινουπόλεως άνεπήδησεν άπό 
τάς «βεγγέρας» τών διανοουμένων τής Κωνσταντινουπόλεως (βεγγέρας 
συνηθίζουν καί σήμερον οί Έλληνες διανοούμενοι άλλά μέ πόσον διάφορον 
περιεχόμενον!). Τόν Μάρτιον τού 1861 εις τόν οίκον τού προσωπικού ιατρού 
τοϋ σουλτάνου Σπυρίδωνος Μαυρογένη, μία έκλεκτή συντροφιά λαμβάνει 
τήν άπόφασιν τής συστάσεως τού Συλλόγου σκοπός τού όποίου τίθεται 
«ή τών γραμμάτων καλλιέργεια καί διάδοσις άνά τήν Ανατολήν και κυρίως 
ή παιδεία τών Έλληνοπαίδων». Πρός έπίτευξιν τοϋ σκοπού τούτου προγραμ¬ 

ματίζεται ή έκδοσις περιοδικού, ή όργάνωσις διαλέξεων και Ανακοινώ¬ 

σεων, ή προκήρυξις διαγωνισμών καί πρωτίστως ή ύποστήριξις τών Από¬ 

ρων σχολείων καί ή άνέγερσις νέων. Ή πείρα τεσσάρων αίώνων δουλείας 
υπαγορεύει εϊς τούς ίδρυτάς νά εντάξουν δήθεν τήν προσπάθειάν των είς τό 
γενικόν κλίμα Αναγεννήσεως τής 9Ανατολής. Τόν Μάρτιον τού 1863 λαμ- 

βάνεται ή άπόφασις τής έκδόσεως τοϋ περιοδικού, τού όποίου ό πρώτος 
τόμος κυκλοφορεί τήν 15ην Σεπτεμβρίου. Έν έτος άργότερον προστίθεται 
εις τόν Κανονισμόν τό δρθρον 27 περί Βιβλιοθήκης καί "Αναγνωστηρίου. 

Τά γραφεία τοϋ Συλλόγου στεγάζονται κατ* άρχάς έπ* ένοίκίω είς 
τήν Μεγάλην Όδόν τού Πέραν άλλ" ή πυρκαϊά τοϋ Μαΐου τοϋ 1870, πού 
Αποτεφρώνει τήν συνοικίαν, καταστρέφει τό οίκημα τοϋ Συλλόγου, τά 
Αρχεία τής δεκαετούς ζωής του ώς καί τούς 1500 τόμους τής Βιβλιοθήκης 
του. "Αποφασίζει τότε τό συμβούλιον νά άναζητήση Ιδιόκτητον στέγην. 
Είς τάς έκκλήσεις του πρός τόν Απόδημον Ελληνισμόν διά νά συμβάλη 
είς τό έργον, άθρόαι άποστέλλονται αί είσφοραί τών όμογενών τής Ρου¬ 
μανίας, Λονδίνου, Μαγχεστρίας, Λιβερπούλης, "Αθηνών κ.λ.π. καί τής 
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ίδιας τής Τουρκίας, προεξάρχοντος έκεΐ τοΰ μεγάλου εύεργέτου Χρηστάκη 
Ζωγράφου. 

Τή μεσολαβήσει του τελευταίου εις τάς Τουρκικάς άρχάς, Αγοράζεται 
αντί 2500 χρ. λιρών, τό οίκόπεδον καί τήν 9ην Ίαν. 1872, τίθεται ό θεμέλιος 
λίθος έπί του όποίου χαράσσεται τό σύμβολον τοΰ Συλλόγου, ή γνωστή μας 
σήμερον έκ των Συνδέσμων Μεγαλοσχολιστών και Ζαππίδων λυχνία μέ τό 
ρητόν : «Θαρσεΐν χρή τάχ’ αΰριον έσετ’ Αμεινον». Έν έτος άργότερον, τον 
Μάϊον τοΰ 1873, παρουσία των τουρκικών άρχών, καί τών ξένων πρεσβευ¬ 

τών, έγκαινιάζεται τό κτίριον Οπό τοΰ πατριάρχου Ανθίμου. ΕΙς 7.000 

λίρας Τουρκικάς ύπολογίζεται ή όλική δαπάνη διά τό μέγαρον. 

Κυρίαν αποστολήν του έχει όρίσει ό Σύλλογος τήν παιδείαν τών Αλυ¬ 

τρώτων. Άπό τής έπομένης τής ίδρύσεώς του στέλλει έγκυκλίους πρός τάς 
έκκλησιαστικάς άρχάς, τούς έπαρχιακούς συλλόγους, τάς Αδελφότητας, 

τάς δημογεροντίας, τάς εφορείας τών σχολείων, ζητών λεπτομερείς πληροί 
φορίας διά τήν λειτουργίαν τών σχολείων. Συγχρόνως γράφει πρός τούς 
γονείς, συνιστών εις αύτούς «ΐνα μή άποστεροΰν παιδείας τά τέκνα των» 

καί πρός τούς εύποροΰντας όμογενεΐς καί τούς άπανταχοΰ Έλληνας, ζητών 
τήν σύμπραξιν τοΰ έμπολαίου Έρμοΰ» διά νά δυνηθή νά φέρη εις πέρας τό 
έργον του. 

Αί Απαντήσεις δεν άργοΰν νά έλθουν : έκθέσεις διαφωτιστικαί διά τήν 
κατάστασιν τών σχολείων εις τά Ακραία φυλάκια τοΰ Έλληνισμοΰ, τήν Μα¬ 

κεδονίαν, τήν "Ήπειρον καί τήν Κρήτην, τήν Παλαιστίνην καί τήν Καππα¬ 

δοκίαν. Γενναΐαι άλλά πενόμεναι έλληνικαί κοινότητες διεκτραγφδοΰν τά 
δεινά των, τούς άγώνας των έναντίον τής άμαθείας, έναντίον τών έχθρών τής 
έλληνικής γλώσσης : Έλληνόπαιδες τοΰ Εύφράτου διδάσκονται τά γράμ¬ 

ματα άπό Αρμένιον ιερέα, χωρία τής Μακεδονίας έχουν σχολάσει τον 
διδάσκαλόν των διά νά προσλάβουν Βούλγαρον, πού προσφέρεται δωρεάν! 

Συγχρόνως μέ τάς έκθέσεις, καταφθάνουν έξ Αλλης όδοΰ, πλούσιαι αί χορη¬ 

γήσεις τών άνά τά πέρατα τής γής όμογενών, δείγμα τής Αλληλεγγύης τοΰ 
γένους. Αί δωρεαί αύταί συνοδευόμεναι άπό διδακτικά βιβλία άποστέλλονται 
Αμέσως εις τάς δοκιμασμένας περιοχάς. 

Τό σχολικόν βιβλίον καί ή συγγραφή του άποτελεΐ Αλλην φροντίδα 
τοΰ Συλλόγου. Ή προσπάθεια διά τήν Αναγέννησιν τής παιδείας τών Αλυ¬ 

τρώτων κινδυνεύει νά παραμείνη Ακαρπος, στερουμένη τών καταλλήλων 
διδακτικών βιβλίων. Δύο σπουδαιότατα Αγωνίσματα θεσπίζονται πρός τον 
σκοπόν τοΰτον : Τό Καραπάνειον διά τήν συγγραφήν μεθοδικών βιβλίων 
πρός χρήσιν τοΰ δημοτικού σχολείου, καί τό Βουτσιναΐον διά τήν συγγραφήν 
Όδηγών τής Δημοτικής καί Μέσης Παιδεύσεως καί περιληπτικής Ιστορίας, 

δπως έννοεΐται αΰτη εις τά Πρακτικά σχολεία τής Εύρώπης. 

"Άλλος στόχος τοΰ Συλλόγου είναι ή άνύψωσις τοΰ πνευματικού έπι- 
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πέδου τών γυναικών. Όχι μόνον ό Σύλλογος δέχεται μεταξύ των ακροατών 
καί των μελών του γυναίκας (Δόρα Ίστριάς, Μαργαρίτα Άλμπάνα Μηνιά- 
τη) άλλα καί υπό τήν αιγίδα του όργανώνεται ό «υπέρ τής Γυναικείας 
Παιδεύσεως Σύλλογος» διά νά καταπολέμηση τήν άμάθειαν των γυναικών 
καί νά παρασκευάση στελέχη διά τήν γυναικείαν έκπαίδευσιν. Όταν τον 
Σεπτέμβριον τοϋ 1895 άρχίζη νά λειτουργή εις τό Πέραν τό Ζάππειον Παρθε- 

ναγωγεΐον, ύπό τήν έμπνευσμένην διεύθυνσιν τής Καλλιόπης Κεχαγιά, 

συρρέουν είς αύτό άπό τήν Σιβηρίαν καί τον Πόντον, τό Σουδάν καί τήν 
Αίγυπτον, στρατιαί νεανίδων, πού θά κηρύξουν κατόπιν είς τάς πλέον άπο- 

μεμακρυσμένας έλληνικάς κοινότητας τήν διά τής παιδείας άπελευθέρωσιν. 

Έγένετο λόγος άνωτέρω διά τά δύο άγωνίσματα, πού άθλοθέτησαν ό 
Καραπάνος καί ό έν Όδησσώ Πρόξενος τής Ελλάδος Βουτσινάς. Αλλά 
δεν ήσαν αύταί αί μόναι προσφορά! όποβλέπουσαι είς τό νά κεντρίσουν 
τήν πνευματικήν δράσιν. Έκ τών πολλών άς άναφέρωμεν μόνον τήν Μαυρο- 

γορδάτειον Βιβλιοθήκην είς τήν όποίαν όφείλομεν τό πολυτιμότατον έπι- 
στημονικόν δργανον πού άποτελοϋν οί περιγραφικοί Κατάλογοι τών 
χειρογράφων τοϋ 5ΑΘ. Παπαδοπούλου - Κεραμέως, τήν Ζωγράφειον Βιβλιο¬ 

θήκην δΓ έκδόσεις Ελλήνων κλασσικών καί τον πρωτοπόρον Ζωγράφειον 
Αγώνα διά τά «Ζώντα Μνημεία έν τή γλώσση τοϋ λαοϋ», ό όποιος ύπήρξεν 
ό πρόδρομος τής «Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας» μίαν όλόκληρον 
τεσσαρακονταετίαν προ τής ίδρύσεώς της. Ό «γενάρχης τής έλληνικής λαο¬ 

γραφίας» Νικόλαος Πολίτης άναφέρεται διά πρώτην φοράν είς βραβεΐον 
τοϋ Ζωγραφείου Αγωνίσματος! 

Κατά τήν διάρκειαν τοϋ έξηκονταετοϋς βίου του ό Σύλλογος σχηματίζει 
σημαντικήν βιβλιοθήκην έκ χειρογράφων καί έντύπων διά τόν έμπλουτι- 

σμόν τής όποιας βοηθοϋν όργανισμοί και Ιδιώται, έταΐροι "Ελληνες καί 
ξένοι: Ό Γαλλικός οίκος Ρΐππΐη ϋκίοΐ προσφέρει τάς έκδόσεις του 
κλασσικών συγγραφέων, τό ^Αρχαιολογικόν Ίνστιτοϋτον τής Όδησσοϋ 
τήν σειράν τών Πρακτικών του, ή έν Άθήναις Γαλλική Αρχαιολογική 
Σχολή τά δημοσιεύματα τών μελών της. Σημαντικοί δωρεαί βιβλίων γίνονται 
καί άπό τόν παρισινόν Σύλλογον προς Ένίσχυσιν τών Ελληνικών Γραμ¬ 

μάτων καί άπό τόν Αθηναϊκόν Παρνασσόν. Ώς καί αί μακρυναί Ήνωμέναι 
Πολιτεΐαι, χάρις είς τόν Γρ. *Αριστάρχην, πρεσβευτήν τής Υψηλής Πύλης, 

Αποστέλλουν 600 τόμους. Ξένοι έταΐροι ώς ό ΚπιπΛαοΕοΓ, ό ΕοβΓ&ικί, ό 
Βοιιΐέ, ό σοφός όμηριστής πρωθυπουργός Γλάδστων καί πλεΐστοι άλλοι 
δωρίζουν τά συγγράμματά των. Είς αύτά προστίθενται καί τά κληροδοτή¬ 
ματα ώς τοϋ 1. Βαλέττα, Ί. Άριστάρχη, Σπ. Μαυρογένη, Στ. Καραθεο- 
δωρή, Γρ. Άριστάρχη καί αί σημαντικοί σύλλογοί χειρογράφων τοΰ 
Χρήστου Παπαδοπούλου, Σταύρου καί Θεοδώρου Αύθεντοπούλου, Μ. 
Γεδεών. Έκ τής Αρχαιολογικής συλλογής τοϋ Ιδρύματος καταγράφεται 
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ένταϋθα μόνον ή δωρεά τών έκτύπων τής νομισματικής συλλογής τοϋ Ρΐιί- 
Ιίρρε Αηίοίηε ΌεΐΗίβΓ, έφορου τοϋ Αύτοκρατορικοϋ Μουσείου καί ή Απο¬ 
στολή έκ Γερμανίας τοϋ έκ γύψου έκμαγείου τοϋ Λαοκόοντος. 
Ή καταστροφή τοϋ 22 διαλύει τον Σύλλογον, τοϋ όποιου τά ύπάρχοντα 

κατάσχονται όλίγους μήνας βραδύτερον. Ό τελευταίος πρόεδρος τοϋ Συλ¬ 
λόγου ό άείμν. καθηγητής Ίο. Β. Παπαδόπουλος καταφεύγει είς τήν 
Ελλάδα. Τά άρχεΐα του πωλοϋνται ώς χάρτης περιτυλίγματος ένώ ή τύχη 
των συλλογών του παραμένει άγνωστος. Τών χειρογράφων μόνον τά ίχνη 
άνεϋρεν ό Γάλλος Ραυΐ Μοταιιχ (Βλ. ΕΕΒΣ., τόμ. ΛΔ' (1965), σελ. 395- 
396). "Οσον διά τό κτίριον, τοϋτο ήγόρασε τφ 1941 ό δραστήριος Έλλην 
Νικόλαος Τσιτούρης, άλλά μετά τούς διωγμούς τοϋ Σεπτεμβρίου 1955 
περιήλθε διά δευτέραν φοράν είς τό τουρκικόν κράτος, τό όποιον τό έγκατέ- 

λειψε καταφύγιον τών Αλητών. 8υηί Ιεοπτηεβ τεπιπι! 

Ασφαλώς έχρειάσθη μόχθος πολύς εις τήν συγγραφέα διά νά συγκεν- 
τρώση τό πλήθος τών στοιχείων τής παρούσης συγγραφής, τά όποια μέ 
άναμφίσβήτητον τέχνην κατώρθωσε νά ταξινσμήση καί νά συμπυκνώση 
ώστε νά ύποστηρίξη μέ συνοχήν τήν θέσιν, πού μάς ύπόσχεται είς τόν 
πρόλογον. 
Ό σύλλογος, τό όποιον βιογραφεί ή συγγραφέας άν καί διαβιοΐ έν μέσω 

γεγονότων όψίστης ιστορικής σημασίας, ούδέν έξ αύτών καταγράφει εις τάς 
σελίδας του, πιστός εις τό άρθρον β' τοϋ καταστατικοϋ του, πού «Απαγο¬ 
ρεύει πάσαν πολιτικήν συζήτησιν». Τά γεγονότα όμως αύτά άντανακλοϋν 
είς τήν δράσιν καί τήν ζωήν του, προκαλοϋν τήν δημιουργικότητα ή τήν 
σιωπήν του. Ή σ. ώς έκ τούτου δέν δόναται νά τά άγνοήση, καταφεύγει είς 
πολλάς παρεκβάσεις πού στολίζουν τό κείμενον, τό καθιστούν εϋληπτον καί 
τήν άνάγνωσίν του εύχάριστον. Ή βασιλεία τριών σουλτάνων, ή έγκάθειρξις 
τοϋ Τσεραγάν, ή διαμάχη Πολιτείας - Εκκλησίας, αί σφαγαί τών Αρμενίων, 
τό κίνημα τών Νεοτούρκων, ή προέλασις τών Ρώσων είς "Αγιον - Στέφανον, 
ή άποθέωσις τοϋ Έλ. Βενιζέλου, Αποτελούν τά σκηνικά έντός τών όποίων 
κινούνται οί πρωταγωνισταί τοϋ έργου. Οδτοι — ό Βασιάδης, ό Ήρακλείας 
Γερμανός, ό Ιωακείμ ό Γ', οί Ζωγράφοι, οί Καραθεοδωρήδες, οί Άρίστάρ- 
χηδες, ό Πασπάτης, ό Παπαδόπουλος - Κεραμεύς, ό Γεδεών — μέ τήν άκοί- 
μητον πίστιν των πού τρέφεται μέ αύτοθυσίαν, κατεργάζονται τήν νέαν 
μορφήν τοϋ Έλληνισμοϋ, προσπαθοϋντες συγχρόνως νά συνδέσουν τοϋτον 
μέ τάς ρίζας του, μέ τό παρελθόν του, Από τό όποιον πείσμονες προσπάθειαι 
τεσσάρων αιώνων ήθέλησαν νά τόν Αποκληρώσουν. Αί προσωπογραφίαι 
αύταί έχουν πολλάς άρετάς, κυρίως πάλλουν Από ζωήν καί Αλήθειαν. 
Ή διαίρεσις τής ύλης Ακολουθεί πιστώς τήν άνά δεκαετίας ζωήν τοϋ 

Συλλόγου. Τσως ό μελετητής θά ηϋχετο τό τεράστιον τοϋτο ύλικόν, Αντί νά 
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άπλοϋται έπί μιας έξηκονταετίας, νά συνεκεντροϋτο εις ενότητας - σχολεία, 

διδάσκαλοι, συλλογαί, έπιστημονικαί έρευναι κ.λ.π. — πού Οά προσέφερον 
άσφαλώς μίαν εικόνα όλιγώτερον ρευστήν τού όλου έργου τού Συλλόγου. 

Άλλ’ ή Τατιάνα Σταύρου δεν κάμνει έργον έπιστήμονος, γράφει καί έδώ 
μυθιστόρημα, τοϋ όποιου όμως οί ήρωες ανήκουν εις τον πραγματικόν κό¬ 

σμον. Και άσφαλώς θά δυσκολευόμεθα νά πιστεύσωμεν εις τό τόσον συναρ¬ 

παστικόν άφήγημα, έάν δεν εΐχομεν οί ίδιοι προ όφθαλμών έν μέσαις "Αθήναις 
τήν άνάλογον δράσιν τών μικρασιατικών σωματείων καί κέντρων έρευ- 

νών ώς τό Κέντρον Μικρασιατικών Σπουδών τής κ. Μερλιέ καί τήν 
υπό τήν έμπνευσμένην καθοδήγησιν τοϋ "Αλεξάνδρου Μπενάκη Ένωσιν 
Σμυρναίων. 

"Αν καί τήν ίστορίαν τοϋ Συλλόγου έθεσεν ή συγγραφεύς μοναδικόν 
σκοπόν, έπέτυχεν έν τούτοις τριπλοϋν στόχον. Εις μέν τούς περί τήν εύρω- 

παϊκήν ίστορίαν άσχολουμένους παραδίδει μίαν λαμπράν σελίδα, έκ τών 
τελευταίων τής Ραχ ΟίΧοπιαηίοα καί τών είδικών συνθηκών πού έδημιούρ- 

γησεν αυτή διά τήν πνευματικήν δραστηριότητα τών έτεροδόξων. Διά δέ τούς 
θαυμαστός τοϋ Βυζαντίου προβαίνει εις τήν άναπάντεχον άποκάλυψιν — 

άπό φωνής "Ανδρέου Μοπίίπι&ηη — ότι «ή μελέτη τών βυζαντινών μνημείων 
καί τής βυζαντινής τοπογραφίας, πού άπό τήν έποχήν τοϋ Ου (Γεηβο είχε 
μείνει στάσιμος, έλαβε νέαν ζωήν καί πνοήν άπό τάς συζητήσεις καί τάς 
έρευνας πού έπεχείρησεν ό Φιλολογικός Σύλλογος»: οί ν&η Μίΐϋηςοη, οί 

Μοπίΐιηαηη, ό Πασπάτης, ό Σιδερίδης, άπό τής έδρας του έκαμαν τάς άνακοΐ- 

νώσεις των διά τό Βυζάντιον καί, αν καί δεν τό ύποσημειώνει ή συγγραφεύς, 

Ιδρύματα όπως τό Ρωσικόν ή τό Γαλλικόν Τνστιτοϋτον, άπό τοϋ παραδεί¬ 

γματος του ώρμήθησαν. Εις ήμάς δέ τούς Έλληνας τής έλευθέρας Ελλάδος 
τό βιβλίον προσφέρει πλούσιον ύλικόν διά σκέψεις. Έάν μία δράξ υπο¬ 

δούλων Ελλήνων, έξ ών έλάχιστοι διδάσκαλοι καί πλεΐστοι έμποροι, 
έπρογραμμάτισε καί έξετέλεσε τοιοϋτο σύστημα παιδείας καί κατέλι- 

πεν Ιδρύματα ώς τό Ζάππειον, τά Ζωγράφεια, τά Ζαρίφεια, τά «Κυριακά 
σχολεία» καί τό πλήθος τών λοιπών, βαρύ είναι τό χρέος τοϋ έλευθέρου 

Έλληνισμοϋ. Ιδρύματα όπως ή έν "Αθήναις Εταιρεία Βυζαντινών Σπου¬ 

δών, έμειναν ούσιαστικώς άβοήθητα καί άπό τό Κράτος καί τούς δυναμέ- 

νους νά προσφέρουν μεγάλους συγχρόνους εύεργέτας. "Από τήν έποψιν 
αυτήν θεωρούμενον τό βιβλίον τής Τατιάνας Σταύρου είναι καί έπίκαιρον 
καί χρήσιμον. 

ΜΑΡΙΑ Σ. ΘΕΟΧΑΡΗ 
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Μ ατ ί η α 5 α ο ο ρ ο ν,Ι σ, Α8ΐηοη βη 1106 βί 8α οοηΐήύιιΐίοη ά Ποο- 

ηοξΓαρΜβ, Βτηχβ11β81 Εάίύοη8 άβ «Βφζαηίίοη» 1966, αχ. 8ον, 138 

αελ. + XXXIII πίν. εκτός κείμενον. 

Ό κυπριακός ναΐσκος τής ’Ασίνου, γνωστός ήδη άπό τοϋ 1922, έμελε- 

τήθη τφ 1934 ύπό τών Ν. Η. καί Ο. Βικ&ΙεΓ, οί όποιοι άνέγνωσαν καί 
ήρμήνευσαν τάς σωζομένας έπιγραφάς, έταύτισαν τον κτίτορα καί άνεγνώ- 

ρισαν τον άρχαιότερον κύκλον τών τοιχογραφιών τοϋ μνημείου. Έκτοτε 
πολλοί έκ τών περί τάς κυπριακός σπουδής σχολαζόντων, άνεφέρθησαν 
έπιτροχάδην εις τον ναόν, είτε γράφοντες εις γενικά περί τής ίστορίας και 
τέχνης πονήματα, εϊτε δημοσιεύοντες φωτογραφίας αύτοϋ εις λευκώματα. 

Ή προσωπικότης τοϋ κτίτορος μαγίστρου Νικηφόρου Εύφορβηνοϋ Κατακα- 

λών, γαμβροϋ έπί θυγατρί τοϋ αύτοκράτορος "Αλεξίου Α' Κομνηνοϋ, ή 
ποιότης τών άλλεπαλλήλων στρωμάτων τών τοιχογραφιών ώς καί τά προ¬ 

βλήματα τά συναφή προς αύτάς καί προς τήν άρχικήν μορφήν τοϋ άρχιτε- 
κτονήματος, θά ήρκουν διά νά έλκύσουν τήν προσοχήν τών μελετητών έπί 
τοϋ ναϋδρίου. Παρά ταϋτα ό ναός τής Άσίνου μόλις σήμερον, έν τφ προ- 

σώπφ τής κ. Μαρίνας Σακοπούλου, εδρίσκει τον ιστορικόν του. 

Σκοπός τής παρούσης μελέτης, ώς ύποδηλοΐ καί ό τίτλος της, είναι ή 
έξέτασις τών παλαιοτέρων τοιχογραφιών τοϋ ναοϋ καί τής συμβολής των 
εις τήν βυζαντινήν εικονογραφίαν. Ή συγγραφεύς, ή όποια έκ βαθέων ήγά- 

πησε τήν Κύπρον καί έπί μακρά διαστήματα διέτριψεν έν αύτή, διατηρεί 
πιστήν τήν άνάμνησιν τής μεγαλονήσου, διαλαλεΐ τήν αισθητικήν άξίαν 
τοϋ τοπίου της, τήν δραματικήν πορείαν τοϋ πολιτισμοϋ της, διαπιστώνει 
τήν ταυτότητα τοϋ χώρου ούχί έπηρεασμένη άπό τόν έσωτερικόν παλμόν 
άλλά βασιζομένη είς τήν τοπογραφίαν, τήν μυθολογίαν, τήν ιστορίαν, 

τήν ζωήν τής Κύπρου, τήν όποιαν άριστα γνωρίζει. Σχεδόν συγχρόνως μέ 
τήν έπί χεΐρας μελέτην έξέδωκεν ή συγγραφεύς, διά τόν έπισκέπτην τής 
νήσου, τήν «Κύπρον τής σήμερον», όγκώδη πολυτελή τόμον, ένθα ή γλα- 

φυρότης τοϋ ϋφους συμβαδίζει μέ τόν πλοϋτον τής τεκμηριώσεως καί τήν 
βαθύτητα τοϋ στοχασμού 
Ή ώς άνω πραγματεία, ή όποία έξεδόθη είς τήν Βιβλιοθήκην τοϋ περ. 

«Βγζαηΐίοη» ώς τό ύπ’ άρ. 2 έργον αύτής, εϊχεν άποτελέσει διατριβήν ύπο- 

βληθεΐσαν ύπό τής συγγραφέως, ήδη άπό τοϋ έτους 1957, είς τήν Σχολήν 
Άνωτάτων Σπουδών τής Σορβόννης διά τήν άπόκτησιν τοϋ διπλώματος 
τής Σχολής. Οΰτω, μετά δεκαετίαν δλην άπό τής συγγραφής της, ή έργασία 
αϋτη βλέπει τό φώς, άνευ νεωτέρας βιβλιογραφικής ένημερώσεως, ώς μάς 

1. Διά τό βιβλίον βλ. έ<ρ. «Καθημερινή» της 11/4/67. 
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προειδοποιεί ή συγγραφεύς. Ή έλλειψις αύ'τη, λαμβανομένου ύπ9 δψιν τοϋ 
ταχέος ρυθμοΰ έκδόσεως τών βυζαντινών μνημείων, άποτελεΐ βασικόν 
μειονέκτημα, μή έπηρεάζον έν τούτοις γενικώς τά συμπεράσματα τής μελέ¬ 

της. Ό αναγνώστης μόνον άδυνατεΐ ένιαχοϋ να διαπιστώση άν ώρισμέναι 
εύστοχοι καί πρωτότυποι διά τον χρόνον τής καταγραφής των παρατηρή¬ 

σεις, όφείλονται ή όχι εις τήν συγγραφέα, όφοϋ έτυχε νά τάς συναντήση 
ούτος και άλλαχοϋ (λ.χ. ή προσφυής έφαρμογή τής θεωρίας τοϋ Ν. Μαΐίο 
Ιαΐ περί τής καταγωγής τοϋ Ψαλτηρίου ΟΜαόον καί τά έξ αύτής άπορ- 

ρέοντα συμπεράσματα διά τήν σχέσιν τής εικονογραφίας προς έκείνην 
τής Κωνσταντινουπόλεως). 

Ή μελέτη διαιρείται εις δύο μέρη. Εις το πρώτον προβάλλεται μία γενι¬ 

κή άποψις τοϋ μνημείου. ’Αφοϋ συντόμως περιγράφεται ή κάτοψις καί ή 
δομή του έξετάζεται, διά νά άπορριφθή, ή πιθανότης ύπάρξεως τρούλλου 
είς τό άρχικόν ναόν. Έν συνεχείς παρατίθενται αί διασωθεΐσαί έπιγραφαί 
ώς άποτελοϋσαι τά μόνα ύπάρχοντα άσφαλή στοιχεία προς διαφώτισιν τής 
ίδρύσεως καί τής ιστορίας τοϋ μικρού παρεκκλησίου. Τοϋτο άπετέλει τό 

καθολικόν τής μονής Παναγίας τών Φορβίων, άνψκοδομήθη δέ έν Μτει 
1105/1106, βασιλεύοντος Αλεξίου τοϋ Κομνηνοϋ, υπό τοϋ μαγίστρου 
Νικηφόρου Τσχυρίου, είς μνήμην Ζεφύρας. Εξετάζεται κατόπιν ό ζωγρα¬ 

φικός διάκοσμος αυτοϋ ό όποιος, ώς γνωστόν, καλύπτει τρία στρώματα : 

τά δύο πρώτα τών έτών 1106 καί 1333, χρονολογοϋνται άκριβώς έκ τών 
σχετικών έπιγραφών, τό τρίτον τοϋ 16ου αί., κοσμεί τήν θολωτήν καμάραν 
τής στέγης. Τέλος μία καί μόνη τοιχογραφία, ό Χριστός - Εμμανουήλ έντός 
τοϋ ποτηριού, υπάρχει τοϋ Που αί. 

Τό δεύτερον μέρος — αί άρχικαί τοιχογραφίαι1 — άποτελεΐ τό κύριον 
θέμα τής μελέτης. Απαρτίζεται έκ τριών κεφαλαίων : α) Εΐκονογραφικαί 
συνθέσεις, β) Κατά παράταξιν μορφαί, γ) Διακοσμητικά θέματα. *Αναφέ- 

ρεται είς τά κατάλοιπα τής πρώτης άγιογραφήσεως τά όποια διανέμονται 
είς τά άκρα τοϋ παρεκκλησίου, τουτέστιν εις τό ιερόν βήμα καί τό νότιον 
τμήμα τοϋ κυρίως ναοϋ μέ τά πλευρικά τοιχώματα, τάς δύο άντωπάς άβαθεΐς 
κόγχας καί τήν θολωτήν στέγην. Είς τό ίερόν αί παλαιότεραι τοιχογραφίαι 
εΰρηνται είς τάς δύο κάτωθεν ζώνας τής άψίδος, είς τήν πρόθεσιν καί διακο¬ 

νικόν καί τήν καμάραν τής στέγης, ένώ ή κόγχη φέρουσα τήν Πλατυτέραν 
έν μέσφ άγγέλων σεβιζόντων είναι έπιζωγραφισμένη. Ένδεκα συνθέσεις — 

Έγερσις Λαζάρου, Βαϊοφόρος, Μυστικός Δεΐπνος, Κοίμησις τής Θεοτόκου, 

Νιπτήρ, Μ' Μάρτυρες, Πεντηκοστή, ’Ανάληψίς, Γέννησις τής Θεοτόκου, 

1. Διατηροϋμεν κάποιαν έπιφύλαξιν ώς πρός τήν άκρίβειαν τοϋ δρου οηςίηαΐ, 6 
όποιος τίθεται ένταϋθα μέ τήν έννοιαν τοϋ οηςΐπεί: μέχρις οΰ μελετηθοϋν αί τοιχογραφίαι 
τοϋ δευτέρου καί τρίτου κονιάματος κρίνεται περιοριστικός. 
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Μετάληψις Μαρίας τής Αιγύπτιας, Θεία Λειτουργία (αί τέσσαρες τελευταίοι 
εις τό ίερόν βήμα), καί έννέα κατά παράταξιν μορφαί άνήκουν είς αύτόν τόν 
άρχικόν κύκλον τοϋ 1106. Είς τήν καταγραφήν τοϋ ΒιιοΜβΓ ή συγγραφεύς 
προσθέτει τώρα τέσσαρα άλλα θέματα, έξ ών τά μέν τρία διέλαθον τήν προ¬ 

σοχήν τοϋ νΑγγλου Ιστορικού, ή δέ Μετάληψις Μαρίας τής ΑΙγυπτίας 
ήλευθερώθη μόλις τελευταίως έκ τοϋ νεωτέρου έπιστρώματος πού τήν έκά- 

λυπτεν. Έξ άλλου άποκλείει ώς έπιζωγραφισμένας τάς δύο μορφάς Ρωμανοϋ 
τοϋ Μελωδοϋ καί Γρηγορίου Νύσσης, τάς όποιας είχε περιλάβει ό ΒικΜετ 
έν τή καταγραφή του. 

Τό τελευταΐον κεφάλαιον συνοψίζει τά συμπεράσματα τής έρεύνης. 

Τήν μελέτην κατακλείει χρήσιμον &ν καί περιωρισμένον είς τά μνημεία τής 
Κύπρου, εύρετήριον είκονογραφικόν καί τοπογραφικόν. 

Ή ώς άνω μονογραφία πλουτίζει τήν βυζαντινήν έπιστήμην δι’ ένός 
νέου σημαντικού μνημείου τής έποχής τών Κομνηνών, τό όποιον καταδει¬ 

κνύει δτι τφ 1106 ή είκονογραφική γλώσσα τής Κύπρου είναι ή τρέχουσα 
«κοινή» τοϋ όρθοδόξου κόσμου, διηνθισμένη όμως διά τινων στοιχείων τής 
Ανατολικής καί τής κοπτικής διαλέκτου.Τό έπαρχιακόν ναδδριον τής Άσίνου 
μέ τήν ποιότητα τών τοιχογραφιών του άφίνει νά έννοηθή ότι τά εικονο¬ 

γραφημένα πρότυπά του έστάλησαν είς τόν μάγιστρον Νικηφόρον όχι άπ’ 

εύθείας άπό τήν Πρωτεύουσαν. Ή άξία τής ζωγραφικής του έγκειται όχι είς 
τήν έπιλογήν τών θεμάτων, τά όποια άνήκουν είς τό καθιερωμένον ρεπερτό- 

ριον τής έποχής, άλλ’ είς τήν άναντίρρητον συμβολήν των είς τήν έξέ- 

λιξίν τής εικονογραφίας. Ποίαν θέσιν κατέχουν αί τοιχογραφίαι τής Άσίνου 
μεταξύ τών συγχρόνων των, ποια νέα στοιχεία προσφέρουν είς τήν εικονο¬ 

γραφίαν — στοιχεία τά όποια θά άποβοΟν κριτήρια χρονολογήσεως — ποιος 
ό μορφολογικός τύπος τών καθ’ έκαστον μορφών, ή συγγένειά των μέ τήν 
Κωνσταντινούπολιν, μέ τήν Καππαδοκίαν, αύτά είναι τά θετικά στοιχεία πού 
προσφέρει ή μελέτη. Ή συγγραφεύς δέχεται δύο κυριαρχοόσας έπιδράσεις : 

τής Κωνσταντινουπόλεως καί τής Μικρας Ασίας, άλλα Αναγνωρίζει έπίσης 
τήν συγγένειαν τοϋ κυπριακοϋ κύκλου μέ ώρισμένας άρχαϊκάς συνθέσεις 
τής Καππαδοκίας. Ερμηνεύει τήν ϋπαρξιν τοϋ κύκλου αυτοϋ άνατρέχουσα 
είς τήν δραστηριότητα τών ζωγραφικών σχολών τής Κύπρου, άπό τοϋ 6ου 
έως τοϋ 11ου αί., διά ν’ άποδείξη ότι όταν άνηγέρθη ό μελετώμενος 
ναός ύπήρχον ήδη είς τήν νήσον καθιερωμένοι άπό έτών καλλιτεχνικαί 
παραδόσεις. 

Ή συγγραφεύς μέ ευχέρειαν όφειλομένην είς τήν εύρεϊαν γνώσιν τών 
μνημείων ανατέμνει τάς παραστάσεις καί τάς κατά παράταξιν μορφάς, άνε- 

ρευνώσα τήν προέλευσίν των, άναζητοϋσα τά πιθανά δάνεια. Ανατρέχει 
έως τά έλληνικά πρότυπα, έπισημαίνουσα οϋτω τήν έπιβίωσιν Αρχαϊκών 
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στοιχείων1, εύρίσκει σημεία συγκρίσεως εις τά μνημεία τής Ιταλίας, τής 
Ρωσίας, τής Καππαδοκίας. Τά είκονογραφικά θέματα εξετάζει έν προς έν 
διά νά καθορίση τά Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των. Οϋτω εις τήν σκηνήν 
τής Έγέρσεως του Λαζάρου, ό νεκρός δεν είκονίζεται εντός 
σπηλαίου, συμφώνως προς τό ευαγγελικόν κείμενον, άλλ’ έξέρχεται έκ 
πολυτελούς μαυσωλείου. Ό τύπος ούτος τού άρχιτεκτονήματος, τό όποιον 
έπανευρίσκομεν εις τον Μυστικόν Δεΐπνον και τήν Κοίμησιν, άποτελεΐ ζω¬ 

γραφικόν οΗοΚέ, καί προφανώς άναπαριστφ παλαιοχριστιανικόν οικοδόμημα 
άντιγεγραμμένον έκ χειρογράφου. Εϊς τήν παράστασιν τού Μυστικού 
Δείπνου, ό ναός τής Άσίνου παρέχει συνδετικόν κρίκον προς τον νέον 
τύπον τού 13ου αίώνος με τον Χριστόν έν μέσω των άποστόλων. Ή Κοί¬ 

μησις, άπήχησίς μιας άρχαίας έπικηδείου τελετής, τής Οοηοίαιη&ϋο, 

άποτελεΐ μέ τάς προκυπτούσας άπό τών παραθύρων τού γυναικωνίτου (;) 

συντρόφους τής Θεοτόκου, σταθμόν εις τήν έξέλιξιν του θέματος. Ή σκηνή 
τοϋΝιπτήρος πηγάζει έκ βυζαντινού προτύπου τού 11ου αί. και συνεχίζει 

τάς παραδόσεις έλληνικοϋ περιβάλλοντος. Ή είκών τών Μ' Μ α ρ τ ύ- 

ρωνήμιγύμνων, συνηθροισμένων εις ένα όμιλον είναι σύνθεσις τής Κωνσταν¬ 

τινουπόλεως έν άντιθέσει μέ έκείνην τής Ανατολής, ένθα οι άγιοι είναι 
ένδεδυμένοι τάς στρατιωτικάς στολάς των. Τά καμελαύκιά των, «δικαιο¬ 

σύνης στέφανοι», άντανακλοΰν τήν αύτοκρατορικήν τέχνην τού 12ου αί. 
Ή Πεντηκοστή δανείζεται τά κύρια στοιχεία της έκ Κωνσταντινου¬ 

πόλεως, ένφ τά δευτερεύοντα άνήκουν εις τήν Καππαδοκίαν. Τέλος ή 

*Ανάληψις μέσφ άντιγράφων τής Καπαδοκίας, διαιωνίζει τήν άνάμνη- 

σιν τού γνωστού διά τών «ευλογιών» τής Μοηζα μωσαϊκού τού ναού τής 
Ιερουσαλήμ. 

Ό πλούσιος έπιστημονικός οπλισμός, ή στερεά τεκμηρίωσις, ή μεθο- 

δικότης τής έρεύνης, αί εύστοχοι παρατηρήσεις, ή σχεδόν διαλεκτική 
διάθεσις έπέτυχον μελέτην υποδειγματικήν διά τήν βυζαντινήν εικο¬ 

νογραφίαν. Ή έργασία παρουσιάζει ένιαχοΰ τά έλαττώματα τών άρε- 

τών της. Ούτως : 

1. Ή ύπερκριτική διάθεσις όδηγεΐ τήν συγγραφέα εϊς τό νά συζητή 
διά μακρών τήν ταύτισιν τού κτίτορος τού ναΐσκου μέ τόν Νικηφόρον 
Εύφορβηνόν τής «’Αλεξιάδος», ταύτισιν τήν όποίαν είχε προτείνει ή 
Ο. Βικ&ΐεη Ενοχλείται άπό τήν παρουσίαν, εϊς τήν κτιτορικήν παράστασιν, 

τής συνοδευούσης τόν κτίτορα Ζεφύρας, ή όποια ούδαμοΰ άναφέρεται υπό 

1. ΕΙς τήν άναγέννησιν τών Κομνηνών όφείλονται καί αί τετράστιχοι είς δεκαπεντα¬ 
συλλάβους έπιγραφαί, αί όποϊαι, ώς εϊς τήν σκηνήν τής Κοιμήσεως καί τών Μ' Μαρτύρων, 
θά έσυνόδευον καί τάς λοιπάς παραστάσεις. Βλ. σχετικώς Ν. Β. Τ ω μ α δ ά κ η, Βυζαντινά 
έπιγράμματα καί βυζαντινή τέχνη, *Αθηνδ, τόμ. 65 (1961), 3 -10. 

15-1-1968 
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'Αννης τής Κομνηνής. Πρόσωπον άνευ Ιστορικής σημασίας ή Ζεφόρα, 

είναι φυσικόν νά μή άναφέρεται ύπό τών Ιστορικών. Τούτο δέν άποτελεΐ 
κώλυμα διά τήν παραδοχήν του, και άλλωστε τό βχ είΐοηΐίο τεκμήριον 
δέν άποτελεΐ άρνητικήν άπόδειξιν. 

2. 'Υπερβολική κρίνεται ή προσήλωσις τής συγγραφέως εις τήν κτι- 
τορικήν τοιχογραφίαν ώς Αποτελούσαν τεκμήριον διά τήν άρχικήν μορφήν 
του ναού. Τό ζήτημα τής πιστότητος τών ύπό τών δωρητών προσφερομένων 
όμοιωμάτων τών ναών, τών είκονιζομένων είς τάς κτιτορικάς παραστάσεις, 
δέν έχει είσέτι έρευνηθή, άλλά πρόχειροι παρατηρήσεις ειδικών διδάσκουν 
δτι μάλλον «μικράν πίστιν όφείλομεν νά άποδίδωμεν εις τήν άκρίβειαν 
αύτών» 1. 

3. Ή άνάγνωσις τών έπιγραφών, ή όποία είχε γίνει ύπό τής ΒιιοΜβΓ, 

έγένετο έκ νέου ύπό τής συγγραφέως καί μάλιστα μέ περισσήν εύσυνειδησίαν 
άφού ύπεβλήθησαν αδταί, ώς μάς πληροφορεί, είς τήν κρίσιν τού άειμνή- 

στοΰ ΟτέβοΐΓβ 2. Ό άναγνώστης θά έπεθύμει νά μάθη, άν καί ποΐαι προέκυ- 

ψαν διαφοραί, Όμοίως εύπρόσδεκτον θά ήτο είς τήν άρχήν ένα είείιιε 
ςιίβείίοηίε τής εικονογραφίας τού μνημείου, τό όποιον θά μάς έπέτρεπε νά 
άντιληφθώμεν άμέσως, τήν συμβολήν τής συγγραφέως χωρίς νά είναι άνάγκη 
νά άνατρέξωμεν είς τά προηγούμενα δημοσιεύματα. 

9Αλλ* αι έπουσιώδεις αΰταί παραλείψεις δέν άφορούν είς τό κύριον 
άντικείμενον τής μελέτης καί άπλώς ύπογραμμίζουν τήν άρτιότητα τής 
έργασίας. 

Εϊπωμεν έν κατακλείδι πόσον τό ύφος τής συγγραφής συντελεί είς 
τήν καλήν έμφάνισιν τής πραγματείας. Άντιθέτως άπ’ δ,τι πρεσβεύουν 
πολλοί, ούδείς κανών όρίζει δτι ή γλώσσα τής έπιστήμης όφείλει 
κατ* άνάγκην νά είναι ξηρά καΐάχαρις. «Όλίγος καλλωπισμός, ώς έγραφεν 
ό Οιατίβε ϋίβΜ, δέν κάμνει κακόν ούδ* είς τούς σοβαρούς άνθρώπους». 

Άλλ’ ό καλλωπισμός τής έπιστήμης είναι έργον δυσχερές. Τό τάλαντον 
τής συγγραφέως κατώρθωσε νά παρουσιάση συγγραφήν είς τήν άνάγνωσιν 
εύχάριστον. Είναι άληθές δτι ή γαλλική γλώσσα, τήν όποίαν ή κ. Σακο- 

πούλου χειρίζεται ώς τήν μητρικήν της, προσφέρεται είς τήν έπιστη- 

μονικήν καλλιλογίαν, αί άφηρημέναι λέξεις έχουν τόσην διαφάνειαν 
ώστε νά έγγίζουν τό βάθος τής μυστικής έννοίας τών πραγμάτων, ένώ 
συγχρόνως είναι τόσον εύχρηστοι, ώστε νά διατηρούν ζώσαν τήν έπαφήν 
των μέ αύτά. Ούτως ή συγγραφεύς, ή όποία άπό έτών άσχολεΐται εύδο- 

1. Βλ. Ά. Ό ρ λ ά ν δ ο ν, Α. Β.Μ. Ε., τόμ. Δ', σελ. 143. 
2. Είς τήν φωτογραφίαν τής όπ* άρ. 4 έπιγραφής, πίν. IV άναγινώσκω είς τήν πρώτην 

σειράν κ ι ν ο 0 = κοινοΟ τών... ζωγράφου. Τυπικός όρος έπιγραφών. Καί είς τήν δευ- 
τέραν σειράν όχι 6 π ό π έ (σελ. 12) άλλά μ ο ν α χ ο 0. 
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κίμως μέ τά προβλήματα τής βυζαντινής τέχνης έδωκεν έργασίαν άρτίαν, 

τιμώσα και τήν έκδότριαν Βιβλιοθήκην, τής όποίας ή παρουσία πιστο¬ 

ποιεί δτι, καί μετά τόν θάνατον τοϋ άειμνήστου θΓέ§οΐι·ο, αί βυζαντιναι 
σπουδαί παραμένουν τό «χαΐδεμένον τέκνον» τοϋ έν Βρυξέλλαις Ελευ¬ 

θέρου Πανεπιστημίου. 

ΜΑΡΙΑ Σ. ΘΕΟΧΑΡΗ 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ 

/. Ραραάτιαηοδ, Μαηο)Ιο Ραΐβοΐοξ, νίζαηΐίμΗΐ ροεΙαπίΚ ιι 8Λιμ 1451 ςοάιηβ 
(= Μανουήλ Παλαιολόγος, είς βυζαντινός πρεσβευτής είς τήν Σερβίαν τά 1451) 

εϊς «ΖόοΓηιΗ ταάονα VίζαπΙοΙο§&ο$ ΙηείίΐιιΙα^^ τόμ. 8, τεΰχ. 2(1964), σσ, 311 - 315. 

Ό Κωνσταντίνος ΙΑ' ό Παλαιολόγος Αποστέλλει τό 1451 είς τήν αύλήν τοΟ σέρβου 
δεσπότου ΒΓεηΙςονΐέ τόν πρεσβευτήν του Μανουήλ Παλαιολόγον. Σκοπός τής 
Αποστολής ταύτης ήσαν αί διαπραγματεύσεις διά τόν γάμον μεταξύ τοΟ αύτοκράτορος 
καί τής Μάρας, θυγατρός τοΟ σέρβου δεσπότου. Ό τουρκολόγος Ρ. ΒεΰΐηΒβΓ, ό όποιος 
άνεφέρθη είς τό ώς άνω γεγονός, πιστεύει ότι ό Απεσταλμένος ούτος είς τήν Σερβίαν καί 
ό Ανεψιός τοΰ αύτοκράτορος Κωνσταντίνου ΙΑ' Παλαιολόγου, ό δευτερότοκος υίός τοΰ 
δεσπότου Θωμά (όνομαζόμενος ώσαύτως Μανουήλ Παλαιολόγος), είναι Εν καί τό αύτό 
πρόσωπον *. 

Ό Ί. Παπαδριανός όμως Εξετάζει μέ πολλήν προσοχήν τάς πηγάς καί άποδεικνύει 
ότι ή άποψις αΟτη είναι Εσφαλμένη. Κατά τόν συγγραφέα, αί διαπραγματεύσεις διά τόν 
γάμον τοΟ αύτοκράτορος Κωνσταντίνου μετά τής Μάρας καί ή Αποστολή τοΰ Μανουήλ 
Παλαιολόγου είς τήν Σερβίαν, συμφώνως πρός τάς είδήσεις τοΟ βυζαντινού Ιστορικού 
Γεωργίου Σφραντζή, τής μοναδικής μας πηγής διά τά γεγονότα ταΰτα, Ελαβον χώραν τό 
1451. Ό Ανεψιός όμως τού Κωνσταντίνου ΙΑ', ό υίός τού δεσπότου Θωμά, Μανουήλ 
Παλαιολόγος, ώς μάς πληροφορούν αί πηγαί, έγεννήθη μόλις τήν 2αν Ίανουαρίου τοΟ 
1455. Όθεν ούδεμίαν ούτος Εχει σχέσιν μέ τόν Μανουήλ Παλαιολόγον, δστις άπεστάλη 
είς τήν Σερβίαν τέσσαρα Ετη Ενωρίτερον, τό 1451. 

Λεπτομερείας περί τής Αποστολής τοΰ Μανουήλ Παλαιολόγου είς τήν Σερβίαν 
γνωρίζομεν Επίσης άπό τόν Σφραντζήν. Ό σέρβος δεσπότης Γεώργιος Μπράνκοβιτς Εδέ- 
χθη Ασμένως τήν πρότασιν τού βυζαντινοΟ αύτοκράτορος περί συνάψεως γάμου μετά τής 
Μάρας, άλλ’ ό γάμος ούτος τελικώς δέν Επραγματοποιήθη. Ή Αποτυχία τούτου, κατά 
τόν Σφραντζή, ώφείλετο είς τήν άρνησιν αύτής ταύτης τής Μάρας, ή όποία, Ενφ Ακόμη 
Εζη ό σύζυγός της σουλτάνος Μουράτ Β', είχεν όρκισθή ότι. Εάν ό Θεός τήν Απηλευθέρω- 
νεν Εκ τών χειρών τών άπιστων, δέν θά ένυμφεύετο Εκ νέου. Τήν εϊδησιν ταύτην τοΟ βυ- 
ζαντινοΟ ίστορικοΟ Εδέχθησαν άνευ έπιφυλάξεως οί έρευνηταί, οί όποιοι Εγραψαν περί 
τοΟ γεγονότος τούτου. Ό Παπαδριανός όμως πιστεύει ότι τό πραγματικόν αίτιον τής 
Αποτυχίας συνάψεως τοΟ ώς άνω γάμου πρέπει νά άναζητηθή άλλαχοΟ. Ώς Επιχείρημα 
ούτος φέρει ότι ή Μάρα τρία Ετη Αργότερον ήρραβωνίσθη μέ τόν γνωστόν τσέχον Αρχηγόν 
μισθοφόρων «Ραπ ΙεΙαπ», δπερ σημαίνει ότι τά λεγάμενα ύπό τοΟ Σφραντζή δέν άντα- 
ποκρίνονται πρός τήν Αλήθειαν. Αί διαπραγματεύσεις διά τόν γάμον τοΟ αύτοκράτορος 
Κωνσταντίνου μετά τής Μάρας άπέτυχον κυρίως, διότι ό σέρβος δεσπότης δέν ήθελε, 
δίδων τήν θυγατέρα του ώς σύζυγον είς τόν βυζαντινόν αύτοκράτορα, νά δυσαρεστήση 

1. Ε. Β α 1) ί η $ 6 γ, Εΐη ΡΓθΐϋηβΐ ΜβΙιιηβΑβ II, άβε Εγο^θγθγβ, ίΰΓ ά&δ ΚΙο&Ιθγ 
Ηα^ία δορίιία ζιι δαίοηΐΐα, Εί&βηΙυιη άβΓ διιϊΐεηίη Ματα, Βγζ. ΖβΐΙ. 44 (1951), σ. 12, 
σημ. 7. 



Βιβλιογραφικά Σημειώματα 

τόν τοϋρκον σουλτάνον μετά τοΟ όποιου τότε εύρίσκετο είς άγαθάς καί φιλικός σχέσεις. 
Έν άλλαις λέξεσιν, ό Γεώργιος Μπράνκοβιτς άπεφάσισε νά φανή περισσότερον άρεστός 
είς τόν πανίσχυρον Μεχμέτ Β' παρά είς τόν Κωνσταντίνον, ό όποιος ήτο αύτοκράτωρ 
μόνον τ^ς σκιάς τοΟ άλλοτε ένδόξου βυζαντινό© κράτους. 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 

/. Ραραάτίαηοβ, Όα Η]β ΚοηΒΧαηύη Ζ,οβΗο,τιβ Βίο νίζαηΐίί&ί οατ? (—'ΟΚαον- 

σταντϊνος Λάσκαρις ύπήρξε βυζαντινός αύτοκράτωρ;) εϊς «ΖΒογπϊΗ ταάονα νίζαηΐο- 
Ιοδ&οξ ΐηδίίΐαίω), τόμ. 9 (1966), σσ. 217 - 221. 

Μέχρι τοΟ έτους 1952 εϊς τήν Ιστορικήν έπιστήμην είχε γίνει γενικώς παραδεκτόν 
δτι τελευταίος αύτοκράτωρ τοΟ Βυζαντίου διετέλεσεν ό Κωνσταντίνος ό ΙΑ'. Τό ώς άνω 
όμως έτος 6 Ιστορικός Β. δίηοβοννίΐζ ίσχυρίσθη δτι μεταξύ τών βυζαντινών αότοκρατόρων 
πρέπει νά συγκαταλέξωμεν καί τόν Κωνσταντίνον Αάσκαριν, άδελφόν τοΟ αύτοκράτορος 
τής Νικαίας Θεοδώρου Α' Λασκάρεως (1204 -1222) ί. Τήν άποψιν ταύτην παρεδέχθη καί 
6 Ρ. ΟόΙββΓ >, έκτοτε δέ οί έρευνηταί, έκτός όλίγων έξαιρέσεων, ΘεωροΟν ότι ό τελευταίος 
αύτοκράτωρ, ό όποιος διηύθυνεν τάς τύχας τοΟ Βυζαντινοϋ κράτους, ήτο ό Κωνσταντίνος 
ό ΙΒ'. 

Ό καθηγητής Ο. ΟείΓΟβΟΓδΙφ είς τό έργον του ΟοδοΐοΒίε άεε Βγζ&ηΙΐηϊεοΙιεη δίεείεδ, 
ΜύηεΗεη 1963, σ. 353, σημ. 4 καί σ. 469 κ.έ. άπορρίπτει τήν γνώμην τοΟ Β. δίηοβοννΐίζ 
καί έξακολουθεΐ νά όνομάζη τόν τελευταΐον βυζαντινόν αύτοκράτορα Κωνσταντίνον ΙΑ'. 

Επειδή όμως ό ιστορικός ούτος δέν ήθέλησε νά έξετάση διεξοδικώς τό ένδιαφέρον 
τοΟτο πρόβλημα, ό I. Παπαδριανός διά τής έργασίας του, τήν όποίαν παρουσιάζομεν 
ένταΟθα, άπεφάσισε νά έρευνήση μέ προσοχήν πάσας τάς πηγάς, αί όποΐαι άναφέρον- 

ται είς τό ώς άνω ζήτημα, καί νά καταλήξη είς θετικόν τι συμπέρασμα. 

Ό συγγραφεύς άντικροόει τήν άποψιν τοΟ Β. δΐηοβοινΐΐζ διά τών κάτωθι έπιχειρη- 
νάτων: 

1) Τήν νύκτα μεταξύ 12 καί 13 Απριλίου τοΟ 1204 εϊς τόν ναόν τής Αγίας Σοφίας 
έλαβε χώραν μόνον ή έκλογή τοΟ Κωνσταντίνου Λασκάρεως. ΤοΟτο όμως δέν ήρκει 
μόνον διά νά θεωρηθή τις βυζαντινός αύτοκράτωρ. 

Ώς άπέδειξεν ή ΑΙκ. Χριστοφιλοπούλου, συγγραφεύς εϊδικής μελέτης, έχρειάζετο 
έπί πλέον ή άναγόρευσις καί ή λήψις τών βασιλικών συμβόλων. Ό σύγχρονος όμως 
Ιστορικός Νικήτας Χωνιάτης άναφέρει ρητώς ότι ό διά κλήρου έκλεγείς Κωνστ. Λάσκαρις 
«τά τής βασιλείας ον προσίετο σύμβολα» *. Ή εΐδησις αΰτη τοΟ βυζαντινοΟ ίστορικοϋ 
είχεν έπισύρει ήδη τήν προσοχήν τοΟ Ο. 08ΐΓ0β0Γδ1ςγ, ό όποιος έπίστευσεν ότι ό Κων¬ 

σταντίνος Λάσκαρις ήρνήθη νά δεχθή τά βασιλικά σύμβολα καί συνεπώς δέν δυνάμεθα 
νά θεωρήσωμεν τοΟτον αύτοκράτορα τοΟ Βυζαντίου. 

ΌI. Παπαδριανός πιστεύει ότι ό ώς άνω όποψήφιος διά τό αύτοκρατορικόν άξίωμα 
δέν έλαβε τά βασιλικά σύμβολα όχι διότι δέν ήθέλησε μόνος του, άλλά διότι δέν τό 
έπέτρεψεν ή συγκεχυμένη κατάστασις, ή όποία έδημιουργήθη μέ τήν είσοδον τών σταυρο¬ 
φόρων είς τήν Κωνσταντινούπολή καί διερωτάται: πώς είναι δυνατόν νά θεωρηθή ό 
Κ. Λάσκαρις βυζαντινός αύτοκράτωρ, άφοΟ άναγόρευσις τούτου κατά πάσαν πιθανότητα 

1. ΒΖ 45 (1952), σ. 351 έξ. 
2. ΒΖ 46 (1953), σ. 465. 
3. Βοππ, σ. 756, 11. Πρβλ. ΒοιιΙ&ΓίοΙθδ, σ. 448. 
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δέν έγένετο1 καί άφοΟ είναι πλέον ή βέβαιον ότι δέν έλαβε τά βασιλικά σύμβολα; 
Έκ τοϋ χωρίου τοϋ πρός τόν Θεόδωρον Λάσκαριν άπευθυνομένου λόγου τοΟ Νικήτα 

Χωνιάτου, έπΐ τοϋ όποίου βασίζει κυρίως τήν θεωρίαν του ό Β. δίηοβοννίΐζ, ούδέν θετικόν 
συμπέρασμα δύναται νά έξαχθή, καί τοϋτο διότι τό ώς άνω χωρίον δέν είναι τελείως σαφές. 

Ό Γεώργιος1 Ακροπολίτης, σπουδαιοτάτη πηγή διά τήν ιστορίαν τής αότοκρατορίας 
τής Νίκαιας, δΓ οόδεμι&ς λέξεως άναφέρει τόν Κωνσταντίνον Λάσκαριν, 6περ ό σπουδαίος 
ούτος Ιστορικός δέν θά έπραττεν, έάν ό Κωνσταντίνος Λάσκαρις ήτο πράγματι αύτοκράτωρ 
τών Ρωμαίων κατά τά έτη 1204- 1205. 

Εκτός τών άνωτέρω, ό I. Παπαδριανός προσπαθεί καί μέ πολλά άλλα έπιχειρήματα 
νά άντικρούση την άποψιν τοϋ Β. δίηοβοινΐΐζ. 

Θεσσαλονίκη (Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου τοϋ Αίμου). 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 

1. Πρβλ. ΑΙκ. Χριστοφιλοπούλου, Εκλογή, άναγόρευσις καί στέψις 

του βυζαντινού αυτοκράτυρος, Άθήναι 1956, σ. 171 έξ. 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ * 

περιέχουσα τάς ύπό "Ελλήνων δημοσιευθείσας μελέτας κατά τά έτη 1966 - 1967 καί 
σχετιζομένας κατά τΐ\»α τρόπον μέ τόν ύπό τής Έπετηρίδος έπιδιωκόμενον σκοπόν. 

ΒΡΑΧ ΥΓΡΑΦΙΑΙ 

ΑΔ 
ΑΕΚΔ 

ΑΕΜ 
Άθηνδ 
ΑΘΛΓΘ 

ΑΠ 
ΒΝΙ 
ΓΠ 
ΕΕΒΣ 
ΕΕΚΜ 
ΕΕΦΣΠΑ 

ΕΕΦΣΠΘ 

Εκκλησία 
ΕΛΑ 
Ελληνικά 
ΕΜΑ 
Εποχές 
Έρανιστής 
Ήπ. Έστ. 
Θέατρο 
Θεολογία 
ΘΗΕ 

^Αρχαιολογικόν Δελτίον (περ.), Άθήναι. 
^Άρχεΐον Εκκλησιαστικού καί Κανονικού Δικαίου (περ.), 

Άθήναι. 
=Άρχεϊον Εύβοϊκών Μελετών (περ.), Άθήναι. 
=:(πΕρ.)( Άθήναι. 
^Άρχεΐον Θρςικικοϋ Λαογραφικού καί Γλωσσικού Θησαυρού 

(περ.), Άθήναι. 
^Άρχεΐον Πόντου (περ.), Άθήναι. 
= Βνζ&ηίίηΐδοϊι - Νειίβπεοΐιίεοΐιβ Μιτ&ύοΙιβΓ (περ.), Άθήναι. 
= Γρηγόριος ό Παλαμδς (περ.), Θεσσαλονίκη. 

=Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών (περ.), Άθήναι. 
^Έπετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών (περ.), Άθήναι. 
^Επιστημονική Έπετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου 
Αθηνών. 

^Επιστημονική Έπετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης. 

= (περ.), Άθήναι. 
=Έπετηρίς Λαογραφικού Αρχείου Ακαδημίας Αθηνών. 
^ (περ.), Θεσσαλονίκη. 
=Έπετηρίς Μεσαιωνικού Αρχείου Ακαδημίας Αθηνών. 

= (περ.), Άθήναι. 
== (περ.), Άθήναι. 
^Ηπειρωτική Εστία (περ.), Ιωάννινα. 
^(περ.), ’Αθήναι. 

(περ.), Άθήναι. 
= Θρησκευτική καί Ηθική Εγκυκλοπαίδεια, τόμοι: Θ', 1966, 

Θησαυρίσματα 
Θρμκικά 
Κυπρ. Σ. 
Κυρίλ. καί Μεθοδ. Α' 

Γ, 1967, ΙΑ', 1967. 
= (περ.), Βενετία. 
= (περ.), Άθήναι. 
= Κυπριακοί Σπουδαί (περ.), Λευκωσία. 
= Κυρίλλφ καί Μεθοδίφ τόμος έόρτιος έπί τή χιλιοστή καί 

έκατοστή έτηρίδι. Τόμος Α', Θεσσαλονίκη 1966. 

* ΣυνετάχΟη υπ6 Αθανασίου Μαρκοπούλου, φοιτητοΰ Φιλολογίας. 
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Λαογραφία 
Μεσ. Γράμματα 
Μνημοσύνη 
ΝΕ 
ΟΠ 
ΠΑΕ 

Παρνασσός 
Πλάτων 
Σύμμεικτα 
Χαρ. είς Όρλάνδον 

ΑΒ 
ΒΡ 
ΒγζαηΙίηο8ΐ3νίεα 
Βγζ&ηΐίοπ 
ΒΖ 
ΟΟΤΚ 

ΟΚΒδ 

ΐϋΒΟ 

Ροΐ. Ργ. Οδίβοτ, I, 

Ρτ ΧΠΙ ΟΒδ 

ΚέΒ 

ΤΜ 
Ζϋοι*η& Καάονα 
ΖΡΒ 

= (περ.), Άθήναι* 
= Μεσσηνιακά Γράμματα (περ.), Καλαμάτα. 
= (περ.), Άθήναι. 
= Νέα Εστία (περ.), Άθήναι. 
=Όρθόδοξος Παρουσία (περ.), Άθήναι. 
— Πρακτικά τής έν Άθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας (περ.), 
Άθήναι. 

= (περ.), Άθήναι. 
= (περ.), Άθήναι. 
= (περ,), Άθήναι. 
= Χαριστήριον είς Άναστ. Όρλάνδον, τόμοι: Β\ Άθήναι 1966, 
Γ\ Άθήναι 1966. 

= Αηαΐεοΐα Βοΐΐεηάίαηα (πειρ-), Βρυξέλλαι. 
= Βγζαηϋηΐεοΐιε ΡοΓδοΙιοηκοη (περ.), Αμστερνταμ. 
= (περ.), Πράγα. 
= (περ.), Βρυξέλλαι, 
= Βγζαηΐΐηί8ς1ιο ΖβϊΙκοΙίΓϊΛ (περ,), Μόναχον. 
= Τίιο ΟιΊΐιοάοχ Τΐιεοΐοβΐεαΐ Κονίενν (περ.), ΒΐΌο&Ιίηε 
ΜβδδΟΟίΐΙΙ 3561168. 

= Οτββΐι Κοπιμ αηά ΒγζεηΙπιε δίυάΐεε (περ.), βυτίιειη Ν. Οατο- 
Ιίηα. 

= ΙάΚι+υοΗ άβΓ όδίβΓΓείοΙιΐδοΙιβη 1>γζαιιίίιιίδθ1ιεη ΟβδοΙΙβοΙιαίΙ 
(περ.), Βιέννη. 

= Ρο1γο1ΐΓοηΐοπ ίβδίδοίιπίΐ Ργ&πζ Πόΐςετ ζιιιη 75 06&ιΐΓΐ8ΐα£, 
τόμος I, Χαϊδελβέργη 1966. 

= Πιο ΡΓοοβεάίαΒδ οί ΐΚε ΧΙΠΛ ΙηΐοΐΌ&ΐίοη&Ι Οοη^τοβδ οΓ Βγ· 
ζαηΐΐπο δίικίίβδ, Λονδϊνον 1967. 

— Κενυε άεβ έιικίεδ Βυζαηΐίηεδ [Μέ1αη£6δ νεηαηοε Οηιιηεΐ, 1] 
(περ.), Παρίσιοι. 

= Ττ&ν&υχ 61 Μέαιοίτεε (περ.), Παρίσιοι. 
= (περ.), Βελιγράδιον. 
=* ΖοίΙδοΗτΐΛ ίδΓ Βαίΐι&ηοϊοβΐε (περ.), Μόναχον. 

Α'— ΓΕΝΙΚΑ 

Α γ 8 υ γ ί ο ιι Α., δρΐπίαείδ Νέο - &γ€08, XV® - XX® βΐ&ΐοε, Νεαηιτ 1967, 12ον, 167. 
Βέη-Χατζηδάκη Ε., Δημοσιεύματα Νίκου Α. Βέη (ΒΕΕ8), ΒΝΙ XIX, 1966, 1 - 55. 
Γριτσοπούλοο Τ. Α., Παιδεία έλληνική καί χριστιανική, ΘΗΕ Θ', 1042* 1052. 
ΠίαιϋΓαΙίΟδ Ο., Πιε ΒβΗαηάΙιιηβ άοτ ί>γζεηΙίηίδςΙκη ΟββοίιΐςίιΙο ιιηά Κυΐίιιτ ίη άοη 

άευίδοΐιεη δοΗυΙ$6δοίπςΗΐ5ΐ>ύοΙΐ6Πΐ (άετ ΜΐΙΙεΙ- υηά Οβελιαίε), Αΐΐιεη 1966, 

8ον, 91. 
Θρησκευτική καί Ηθική Εγκυκλοπαίδεια: 9, 1966, 4ον, Μοίρα - 

Πάπαε, στ. 1216- 10, 1967, 4ον, Πάπας - Σατωμπριάν, στ. 1204 + ια'· 11, 1967, 
4ον, ΣβάΙτσερ - Φυλακτήριον, στ. 1228. 

ΚομνηνοΟ Π.Ε., Θρύλος καί Ιστορία, ΓΕνα σύντομο χρονικό τής πόλης.], ΝΕ 
Μ', 1966, 1158-1161, 1223-1227, 1297-1301, 1370-1378, 1436-1438, 1636- 
1646, 1704-1716. 
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Παπαχριστοδούλου Π., ΐ Θρακικά μελετήματα, ΑΘΛΓΘ ΛΒ', 1966, 225 - 403. 
Σουλογιάννη Ε. Θ., Τό ΙΓ' Βυζαντινολογικόν Συνέδριον τής “Οξφόρδης, Παρ¬ 

νασσός Η', 1966, 646 - 648. 

Σπεράντσα Θ., Ή έλληνοχριστιανική κυκλαδική παράδοσις, Εκκλησία ΜΑ', 
1966, 105 - 108. 

Σταματελατου Α., Ή Γυναίκα καί ό πολιτισμός τόν Μεσαίωνα. Βυζάντιον - 
Σλάβοι - Δυτική Εύρώπη (Ό Μεσαίωνας και ή σύγχρονη έποχή μας), Άθήναι 
1966, 8ον 184. 

Σταύρου Τ., Ό έν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, “Αθήναι 
1967, 8ον, 318. 

81 γ1ίαποιι Α., Ογρτιΐδ αΐ ΐΗε Τ6ϊτΙεεηί1ι Ιπίεπιαίϊοηαΐ Οοπβτεδδ οί Βγζαη(ίηε δίικϋεε, 
Οχίοπΐ, Κυπρ. Σ. Λ', 1966, 261 -262. 

Β'— ΛΟΓΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 

ΑΙιτνεΠετ Η., ϋη (ϋδΟοιίΓδ ίηέάΐί <1ε Οοηδί^ηΙΐη VII ΡοΓρΗγπ>8εηέΙε, ΤΜ 2, 1967, 
393 -404. 

Αργυρίου Α., Ιωσήφ τού Βρυεννίου μετά τίνος Ισραηλίτου Διάλεξις, ΕΕΒΣ ΛΕ', 

1966 - 67, 141-195. 

Β α γ ι α κ ά κ ο υ Δ. Β., Ή Μηλέα τής Έξω Μάνης καί έπιγραφαί χριστιανικών χρόνων 
έξ αύτής, Μεσ. Γράμματα Β', 1967, 158- 176. 

Γ ρ α τ σ έ α Γ-, Σταυρός (ύμνολογία), ΘΗΕ ΙΑ', 429 - 434. 
Γριτσοπούλου Τ.Α., Πτωχοπρόδρομος, ΘΗΕ Γ, 727-733. 

Ένισλείδου X. Μ., Ή “Ακάθιστος είς τήν Θεοτόκον, Υμνωδία ή ή Ψαλμωδία 
τών Χαιρετισμών τής Θεοτόκου, Θεσσαλονίκη 1967, 8ον, 175. 

Επιγραφές τής Πάτμου, Α'. Σ.Α. Παπαδοπούλου: Επιγραφές Ί. Μονής 
Ίωάννου Θεολόγου, Β', Κ. X. Φατούρου. ΟΙκοδομικές έπιγραφές Ί. Μονής 
Θεολόγου, Άθήναι 1966, 4ον, 141 + πίν. 15. [Δημοσιεύματα τού “Αρχαιολογικού 
Δελτίου, 9], 

Ζαχαροπούλου Ν. Γ., Πλανούδης Μάξιμος, ΘΗΕ Γ, 420 - 423. 
Ηεπ)ΐηεΓ(1ίη£εΓ-Ι1ία<1οιι Ο., δαΐπΐ έρΐιτειπ 1ε 8γπεπ, δεπηοπ ειιτ Ιοηαε, Γε 

Μιιεέοη ΓΧΧΧ, 1967, 47 - 74. 

— δεπηοπ βΓεε ΐηεάΐΐ άε 8. έρΙίΓεηι ειιτ 1ε όοπ Ιαιτοη, ΑΒ 85, 1966, 429 - 439. 

Οαΐαίγ8ΪοΙιι-Τορρΐπ8 Ε., 81. Κοιηαηοε: ΙΚοη οί α ροεί, ΟΟΤΚ. ΧΠ, 1966, 92-111. 
Κ λ η ρ ί δ η Ν., Κυπριακή Αγιογραφία. Προλεγόμενα καί κείμενα τής Ακολουθίας 

τοΰ όσιου καί θεοφόρου πατρός ήμών Εύφημιανού τού θαυματουργού, Κυπρ. Σ. 
ΚΘ', 1965, 145 - 158. 

• — “Ακολουθία τού Αγίου ένδόξου Μεγαλομάρτυρος Μηνά τοΰ θαυματουργού, Κυπρ. 
Σ. Λ', 1966, 115-130. 

Κ ο μ ί ν η Α. Δ., “Απηχήσεις Βυζαντινοβουλγαρικών συγκρούσεων εις Αγιολογικά 
κείμενα, ΕΕΒΣ ΛΕ', 1966-67, 217-222. 

— Λανθάνον δίφυλλον τοΰ πατμιακού κοντακαρίου 212, Σύμμεικτα Α', 1966, 125 - 136. 
Κ ο υ ρ ο ύ σ η Σ. I., Παχυμέρης Γεώργιος, ΘΗΕ Γ, 238 - 239. 
Κυπριανού X. Σ., Ή πεζογραφία είς τήν Κύπρον κατά τούς χρόνους τής Φραγκο¬ 

κρατίας, Λευκωσία 1967, δον, 67. 
Λ α μ ψ ί δ ο υ Ο., “Αναμνήσεις Αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων είς τήν Χρονικήν Σύνοψιν 

Κωνσταντίνου τού Μανασσή, Πλάτων ΙΖ', 33/34, 1965, 186-192. 
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Λ α μ ψ ί δ ο υ Ο., ΒατικανοΙ κώδικες περιέχοντες τόν βίον Αγίου Ίωάννου τού Κα- 
λυβίτου, ΑΠ ΚΗ', 1966 - 67, 3 - 36. 

— Ό βίος Άγιου Ίωάννου τού Καλυβίτου καί ή τούτου παραλλαγή γ, ΑΠ ΚΗ', 
1966-67, 37-71. 

Ε&ΐϊΐρδίάοδ Ο,, ΒεΐΙταβ ζιιγ «ΑΚαδΙΐδοΙιοη» Μοίηΐε ίη άετ ΟιγοπϊΚ νοη Ερίιταειη, 
ΒγζΕηΙίοη XXXV, 1965, 482-494. 

— Όη& ηοανοΐΐβ νοΓδΐοη ά& Ια νΐο άβ βαίπΐ ΒατΒατοβ, Πλάτων ΙΗ', 35/36, 1966, 
40 - 56. 

— Ό&τ ναΐίεαηυδ Οτααοιίδ 1003 - Οιγοιη^ όοδ ΕρΗΓαβπι, Ροΐ. Ργ. ϋοΐβοι*, I, 351 - 357. 
Λ ο υ κ ά κ η Κ., Ίωάννου τού Χρυσοστόμου έργα. Τόμος πρώτος, Ηθικά καί Κοινω¬ 

νικά, Εισαγωγή - Μετάφρασις - Σχόλια Οπό —, Άθήναι 1967, 4ον, 334. 
Μ α κ ρ ή Σ. Γ., Οίκος (Υμνολογία), ΘΗΕ Θ', 686 - 687. 
Μανοόσακα Μ. I., Μακαρίου Φιλαδέλφειας τοΟ Χρυσοκεφάλου άνέκδοτα χρονικά 

σημειώματα (1344-1346) είς δύο αύτογράφους μαρκιανούς κώδικας, θησαυ- 
ρίσματα Δ', 1967, 7 -19 + πίν. Α' - Ε\ 

— Ανέκδοτος έπιστολή Παχωμίου Ρουσσάνου, ΕΕΒΣ ΛΕ', 1966 - 67, 379 - 380. 
Μαντζαρίδου Γ.I., Γρηγορίου τού Παλαμά-Πραγματεΐαι γραφεϊσαι κατά τά 

έτη 1341 - 1343, Θεσσαλονίκη 1966* 8ον, 238. 
Μεταλληνοΰ Γ. Δ., Παύλος ό Σιλεντιάριος, ΘΗΕ Γ, 215 - 217. 
Μικραγιαννανίτου Γ. μ ο ν.. Ακολουθία τών έν άγίοις πατέρων Κυρίλλου 

καί Μεθοδίου άποστόλων τών Σλάβων, Εκκλησία ΜΓ\ 1966, 499-508. 
Μ ϋ 8 α έ. ί 8 Κ., ΡΓοόΙβπΐδ οοηοεπιΐηβ Ιάο ιηαηυδοηρί Ιπκΐΐΐίοη οΓ Ιοίιη Μαντορουε* 

ιυογΚ: Ιοίιη αηά δγπιεοη ΜείΓοροΙίίαηδ οΓ ΕυοΗακία αηά β» ςυβδίΐοη οΓ αυΟιΟΓεΙιίρ 
οί βίο «ΕοΙΙογ Ιο Ιοίιη ίΗβ Οοηΐβπιρίαΐΐνε Μοη1ο>, ΑΠ ΚΗ', 1966 - 67, 191 - 196. 

Μ ι χ α η λ ί δ η Δ. Κ., Τζάγγρα. Χωρίον τής «Άλεξιάδος» (X, 8,6) είς έμμετρον παρά- 
φρασιν, ΕΕΒΣ ΛΕ', 1966-67, 136-140. 

Μουστάκη Β., Ίωάννου τού Χρυσοστόμου, ΟΙ δύο λόγοι είς Εύτρόπιον, Εισαγωγή - 
Αναλυτική άπόδοσις στά νεοελληνικά ύπό—, Άθήναι 1967, 12ον, 51. 

Μουτζούρη I., Τυπικόν μοναστηριακόν, ΘΗΕ ΙΑ', 904-905. 
Νικολοπούλου Π. Γ., Στέφανος ό Σαββαΐτης, ΘΗΕ ΙΑ', 474 - 476. 
Νυσταζοπούλου Μ., Γράμμα τού ΐερέως καί νομικού τών Παλατίων Νικήτα 

ΚαραντηνοΟ πρός τόν ήγούμενον τής έν Πάτμφ Μονής Ίωάννου τού Θεολόγου 
(1256), Χαρ. είς Όρλάνδον, Β', 286-308 +πίν. 2. 

Ξενογιάννη Κ. Ν., Άνδρέας Κρήτης ό κατ’ έξοχήν ποιητής τών Κανόνων (4 
Ιουλίου), Διδαχή ΚΑ', 1967, 83 - 84. 

Ξύδη Θ., Κοντάκια τών Λειτουργικών βιβλίων, Χαρ. είς Όρλάνδον, Π, 94-101. 
Παναγιωτάκη Ν. Μ., Φύλλα χειρογράφου τής Χρονογραφίας τού Λογοθέτου 

(Ελληνικός κώδιξ Σεραγίου άρ. 37) έν τοΐς καταλοίποις Βασ. Μυστακίδοο, 
ΕΕΒΣ ΛΕ', 1966-67, 259-278 +πίν. ΚΑ'. 

Παπαδοπούλου Σ. Γ„ Ξανθόπουλος Κάλλιστος Νικηφόρος, ΘΗΕ Θ', 649 - 654. 
Π α τ ρ ι α ρ χ έ α Β. Δ., Αί τελευταίοι ήμέραι τού Βυζαντίου (δράμα), Βάσει Ιστορικών 

κειμένων, Άθήναι 1967, 8ον, 90 + είκ. 3. [Βιβλιοθήκη τής έν Άθήναις Φιλεκ¬ 
παιδευτικής Εταιρείας, 41]. 

Π α τ ρ ι ν έ λ η X. Γ., Ό Θεόδωρος Άγαλλιανός ταυτιζόμενος πρός τόν Θεοφάνην 
Μήδειας καί οί άνέκδοτοι λόγοι του, Άθήναι 1966, 8ον, 176. [Τό β' μέρος καί 
έν ΕΜΑ 14, 1964, 193 - 264], 

Π ο λ έ μ η Δ. I., Ανεπίγραφοι στίχοι είς τόν θάνατον Ίωάννου Βρυεννίου τού Κατα- 
καλών, ΕΕΒΣ ΛΕ', 1966-67, 107-116. 
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Πολίτου Ν. Γ., Μάρκου Εφέσου τοϋ ΕύγενικοΟ «Εύχή περιεκτική είς την ζωοποιόν 
Τριάδα», ΕΕΒΣ ΛΕ\ 1966-67, 223-226. 

8 ο ί γ ο η ΐ ο ιι 8. Α., Εβχίοοδί&ΐΐδίίοαΐ οοηΐπϋιιΐίοη Ιο ίΐιβ αυίΙιΟΓδΙιΐρ οΓ ΐ1ΐ€ Α^&ΐΐιΐδίοδ 
Ηγιηηθ8, ΕΕΒΣ ΛΕ', 1966-67, 117- 127. 

— Μίοΐιαοί Ρδ^ΐοδ’ ί1ιβθΓγ οί 8θΪ6ηθ€, Άθηνά ΞΘ', 1966, 78 - 90. 
ΤτΥραπίβ Ο. Α., Τΐιβ πΐ6ΐΓ65 οΓ Κ.οπι&ηο8, Βγζ&ηίΐοη XXXVI, 1966, 560-623. 
Τσικνοπούλου I., Συγγραφικαί πηγαί τοϋ Αγίου Νεοφύτου, Κυπρ. Σ. ΚΘ', 1965, 

115-144. 
Τ σ ο λ ά κ η Έ. Θ., Συμβολή οτή μελέτη τοϋ ποιητικοϋ έργου τοϋ Κωνσταντίνου Μα- 

νασσή και κριτική έκδοση τοϋ μυθιστορήματός του «Τά κατ’ Άρίστανδρον 
καί Καλλιθέαν», Θεσσαλονίκη 1967, 8ον, 140. [Άριστοτέλειον Πανεπιστήμιον 
Θεσσαλονίκης. Επιστημονική Έπετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής, Παράρτημα, 10]. 

Τ ω μ α δ ά κ η Ν. Β., Συλλάβιον Βυζαντινών Μελετών καί Κειμένων — Τεϋχος Α', 

Ή Ακάθιστος Εορτή καί ή Υμνολογία της — Τεϋχος Β', Πεζογραφία, Άθήναι 
1964-1966, δον, 174. 

— Νικήτας Χωνιάτης, ΘΗΕ Θ', 472 - 473. 
— Παρακλητικοί Κανόνες, ΘΗΕ Γ, 38 - 39. 

— Πλήθων Γεμιστός Γεώργιος, ΘΙ}Ε Γ, 436-441. 
— Ρωμανός ό Μελφδός, ΘΗΕ Γ, 914-921. 

— Σφραντζής Γεώργιος, ΘΗΕ ΙΑ', 607-608. 

— Ύμνογραφία, ΘΗΕ ΙΑ', 944 - 949. 

— Ύμνος, ΘΗΕ ΙΑ', 944-951. 

— Θεόδωρος Πρόδρομος - Μάρκος Εόγενικός, ΕΕΒΣ ΛΕ', 1966 - 67, 366. 

Φουντούλη I. Μ., Ή άκολουθία τοϋ Όρθρου, Θεσσαλονίκη 1966, 8ον, 32. 

Χρήστου Π. Κ., Πατερικόν Έγχειρίδιον - Συλλογή Πατερικών Κειμένων. Τόμος 
πρώτος, Θεσσαλονίκη 1966, 8ον, 519. 

— Νικήτας ό Στηθάτος, ΘΗΕ Θ', 466-470. 

— Παπίας ό Τεραπόλεως, ΘΗΕ Γ, 6-11. 
Χριστοφιλοπούλου Α., Ένδειξις διά τήν χρονολόγησιν τοϋ Ακαθίστου Ύμνου, 

ΕΕΒΣ ΛΕ', 1966-67, 47-67. 
ΟΙίΓΥδοδ Ε., Εΐηο Κοη]ε1ςίΐΗ· ζιι Ιοίιαηηοδ Μαΐαΐαε, ΐθΒΟ XV, 1966, 147-152. 

Γ—ΔΗΜΩΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 

ναΙίαΙοριιΙοδ Α.Ε., Ζητ Οαϋβηιη£ ζινβίετ βΠβοΙιΐδοΙιοΓ νσθίδίΐοάοΓ, ΖΡΒ III, 1965, 

4-11. 

Ζαχαριάδου Ε. Α., Σημείωμα γιά τό χρονικό τών Τούρκων Σουλτάνων, Ελληνικά 
20, 1967, 166 - 169. 

Ζ ώ ρ α Γ. Θ., Ή «Ροάτε» τοϋ Ργ. Βοζζα, έργο κρητικοϋ γραμμένο στά ιταλικά. Θέατρο 
Ε', 27-28, 1966, 29-31. 

— "Εμμετροι διασκευαΐ τοϋ Συμβόλου τής Πίστεως, Χαρ. είς Όρλάνδον, Γ\ 186 -197. 
[καί Παρνασσός Θ', 1967, 105- 118], 

— Σύμμεικτα [Α) Χρονικόν περί τών Τούρκων Σουλτάνων], ΕΕΦΣΠΑ 15", 1965 - 66, 
597 - 604. 

— Σύμμεικτα [Β) Τζάνε Βεντράμου Ιστορία φιλαργυρίας μετά τής περηφανίας], 
ΕΕΦΣΠΑ 15", 1765-66, 604-606. 

Κ α κ ο υ λ ί δ η Ε. Δ., Ποιήματα τοϋ Άνδρέα Σκλέντζα, Ελληνικά 20, 1967, 107 - 145. 
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Κ ι* ι α γ α δ Ε., ΒειηβΓίζαηββη ζυιη ΤεχΙ άεε «Πιστικός Βοσκός» ΐη άετ Αυδβ&Ι» νοη 
Ρ. Ιοαηηου, ΒΝΙ XIX, 1966, 277-284. 

Μ ΐΐ δα Κι δ Κ., Ραΐαπιείΐεδ, ΒΖ 59, 1966, 5-7. 
— Βεοόαοΐιίυηδεη ζικη βγζαηΐίηΐδοΐιεη ΑΙεχααάοΓββίϋοΙιΙ, 10ΒΟ XVI, 1967, 119- 126. 
— Οτεε^ δοιιιχεδ οΓ αη Εη&ΙΐδΗ ϋαΐΐαά «ΤΗε ΓβΙιιτη οΓ ΙΗε άεαά όΓοώβτ» αηά «Πιε 

δαίΤοΙΙς ιτπΓ&οΙε», Οοιηρ&Γ&Ιίνε ΕΐΙβΓαίυΓβ 81ικϋεδ 3, 1966, 47 - 52. 
Παπαχριστοδούλου I. X., Καταλόγια - Στίχοι περί έρωτος καί άγάπης, Λαο¬ 

γραφία ΚΔ', 1966, 4 - 93. 
Πολίτη Λ., Ποιμενική ποίηση καί δράμα στήν Κρήτη. Όμοιότητες καί διαφορές 

μέ τά Ιταλικά, Θέατρο Ε', 27 - 28, 1966, 32 - 34. 
Ρωμαίου Κ., Ό Ξάντινον ό παντολαλεμένον, ΑΠ ΚΖ', 1966, 150 - 206. 

— Ό γρίφος ένός ΤραπεζουντιακοΟ θρήνου, ΑΠ ΚΖ', 1966, 268 - 287. 
— Ό ποιητής καί τά προδομένο κάστρο, ΑΠ ΚΗ', 1966 - 67, 197 - 212. 
— Ό «Έλλεν Κωνσταντίνον» καί τά παράπονα τάδν άνθενωτικών τοϋ 1450, ΑΠ ΚΗ', 

1966 - 67, 213 - 232. 
— Νέες άπόψεις γιά τό τραγοΟδι τής Άγια Σόφιας, ΑΠ ΚΗ' 1966 - 67, 499 - 525. 

Σπυριδάκη Γ.Κ., Περί τά δημώδη άσματα τοΟ Ανδρονίκου καί Κωνσταντίνου 
Δούκα (Νέα παραλλαγή έκ Νάξου), ΕΚΕΕΛ ΙΗ'/ΙΘ', 1965/66, 3-10. 

Στεργελλή Ά., Τό δημοτικό τραγοΟδι είς τό ίπποτικόν μυθιστόρημα Φλώριος καί 
Πλάτζια Φλώρα, Παρνασσός Θ', 1967, 413-423. 

Φ ο ύ φ α Β. Κ., Ή δημοτική μας ποίησις, Πλάτων ΙΖ', 33/34, 1965, 260-270. 

Δ'— ΓΛΩΣΣΑ 

Ά ν δ ρ ι ώ τ η Ν. Π., Ετυμολογικό λεξικό τής κοινής νεοελληνικής. Δεύτερη έκδοση, 
Θεσσαλονίκη 1967, 8ον, κγ' + 442. 

Ο 6 ο γ β α ο α δ ϋ. Ε, Ρΐαεε αηά οΛβτ ηαιηεδ ίη Οτεεοε οΓ ναήτκ ΒαΙΚαη οπ&ίηδ, ΡατΙ 
Π, ΖΕΒ ΙΠ, 1965, 77-100, ΡβγΙ ΙΠ, ΖΡΒ IV, 1966, 26 - 56. 

Κομπορόζου Φ.Α., Μεσσηνιακά Τοπωνύμια (Βυζαντινά καί μεταβυζαντινά), 
Μεσ. Γράμματα Β', 1967, 356-382. 

Κ ρ ι α ρ & Ε., Παρατηρήσεις έρμηνευτικές καί γλωσσικές σέ βυζαντινές παροιμίες, 
ΕΕΦΣΠΘ Θ', 1965, 83-98. 

— Σημασιολογικά, ΒΝΙ XIX, 1966, 75 - 96. 
Κ γ ί ε γ α ε Ε., Οί£ΐο35ΐ6 άεδ άβππατδ δΐέοΐεδ άε Βγζάπεε: Ναΐδδαηοε άε Ια ΙίΚέΐΈΐιίΓε 
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— Εα Ιαηβυε ηέο - £Γεοςιιε άαηε Γένοΐιιΐΐοη άε Ια ΙΐΙΙέΓαΙιΐΓβ όγζαηίΐηβ εΐ ηεοΗεΙΙε- 

’ ηΐηυε, Κβν. 6ί. Βικί-Εεί Ευτορ. 3, 1965, 155-164. 
Μ ί I δ α Κ ΐ 8 Κ., Πιε νοοαβιιίαι-γ οΓ Κοπιαηοδ ΐΗε Μεΐοάΐδί, ΟΙοΙΙα ΧΕΙΙΙ, 1965, 171 - 197. 
Τ σ ι ρ π α ν λ ή Κ. Ν., Σύντομος ιστορία τής έλληνικής γλώσσης, Ήπ. 'Εστ. ΙΕ', 1966, 

193 -211, 289-304. 
Τδοραηαΐτΐδ Α. Ο., Ψώμισμα = διάφυρμα, πΐοΐιί διάσυρμα, ΒΖ 59, 1966, 8. 
Τ ω μ α δ ά κ η Ν. Β., Άποθησαυρίσματα, 9. Είς Επιστολογράφους, Άθηνά ΞΘ', 1966, 

3-16. 
— Λήθης βυθός-λήθης πέδον-λήθης πέδιον, ΕΕΒΣ ΛΕ', 1966-67, 68. 
— Πύργος - ΠυργοΟμαι, ΕΕΒΣ ΛΕ', 1966-67, 128. 
— Υπουργός - πουργός - όπουργία, ΕΕΒΣ ΛΕ', 1966-67, 214. 
— Ταυρωνίτης - Ταρωνίτης - Βλαχερονίτισσα, ΕΕΒΣ ΛΕ', 1966 - 67, 242. 
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Ε'— ΘΕΟΛΟΓΙΑ 

Αίμιλιανοϋ Καλαβρίας I., Τά ήθικά θέματα έν τή λατρείςε, Εκκλησία ΜΓ', 
1966, 350-356, 521 -528, 538- 542, 592-595, 635-638. 

Άντωνοπούλου Α,, Εσχατολογία, Άθήναι 1966, 8ον, 320. 
Β γ 3. ί ε ΐ ο I ΐ 8 Ρ. I., νοπ ά&Γ ^πεαίιίδαίιεη ΟγΙΗο^οχιο. ΟΗπείΙιοΙιο ΚοηΓοεειοηοη ιη 

δε108ΐ(1αΓ8ΐε11ιιη£6η. Βαηό 4 ΙιεΓ&ιΐδβεββΗεη νοη Ογ ΟΰηίεΓ δΐ&εΐιεί. ΕοΙιίεΓ 
νεΓίαβ. \νιΐΓ2ΐ>ιΐΓ8, 156. 

Γεωργούλη Κ. Δ., Ή Κυριακή τής Όρθοδοξίας, έφημ. «Ή Καθημερινή», 26 Μαρ¬ 
τίου 1967. · 

Γριτσοπούλου Τ. Α., Νίκων ό Όσιος, ΘΗΕ Θ', 550-558. 
— Νομοκάνων, ΘΗΕ Θ', 572 - 574. 

ΔημητροΛούλοο Π. X., Εκκλησία καί Πολιτεία έξ έπόψεως όρθοδόξου, ΟΠ 
Β', 1965, 245 - 260. 

— Πίστις, ΘΗΕ Γ, 406 - 410. 

— Προσευχή, ΘΗΕ Γ, 640 - 645. 
Δρούλια I. Δ., Πρόσωπον, ΘΗΕ, Γ, 665-671. 

Έ λ ε υ θ ε ρ ι ά δ η Α. I., Τό πάθος τής όργής έν τή βυζαντινή άσκητική γραμματείς, 

ΕΕΒΣ ΛΕ', 1966-67, 285-312. 

Θεοδώρου Ε. Δ., Τό έργον τών άγιων Κυρίλλου καί Μεθοδίου έξ έπόψεως λειτουργι¬ 

κής, Κυρίλ. καί Μεθοδ. Α', 113-137. 

— Μυσταγωγικόν κήρυγμα, ΘΗΕ Θ', 221-231. 
— Όμιλητική, ΘΗΕ Θ', 903-912. 

— Ή δεοντολογία τής όρθοδόξου έξωτερικής ιεραποστολής κατά τούς Αγίους Κύ¬ 

ριλλον και Μεθόδιον, Εκκλησία ΜΓ', 1966, 399-412. 
— Πεντηκοστή, ΘΗΕ Γ, 285 - 289. 

Κακουλίδου X., Ή θρησκεία καί ό άνθρωποε, ΓΠ ΜΘ', 1966, 39 - 53. 

Καραβιδοπούλου I. Δ., Παραβολή, ΘΗΕ Γ, 19-22. 
Καρμίρη I. Ν., Όρθοδοξία καί Παλαιοκαθολικισμός, Άθήναι 1966, 12ον, 103. 

— Όρθοδοξία καί Ρωμαιοκαθολικισμός, Άθήναι 1966, 12ον, 208. 
— Ή Δ' φάσις τής Β' Βατικανείου Συνόδου, Εκκλησία ΜΓ', 1966, 331 - 335, 357 - 

362, 528 - 533, 547 - 553. 
— Μονοθελητισμός, ΘΗΕ Θ', 67-68. 

— Μονοφυτισμός, ΘΗΕ Θ', 68 - 70. 

— Ρουσσανος Παχώμιος, ΘΗΕ Γ, 858-861. 

Κούτρα Δ. Ν., Ή έννοια τής εΐκόνος είς τόν Ψευδό - Διονύσιον “Αρεοπαγίτην, ΕΕΒΣ 
ΛΕ', 1966 - 67, 243 - 258. 

Λ ώ λ η Σ. Δ-, Πνεύμα, Άγιον, ΘΗΕ Γ, 455 - 466. 
Μαντζαρίδη Γ.I., Συνέσιος ό Πτολεμαΐδος, ΘΗΕ ΙΑ', 565-571. 
Μ έ γ α Φ., Πρόνοια, ΘΗΕ Γ, 629 - 632. 
Μεταλληνού Γ. Δ., Πελάγιος, ΘΗΕ Γ, 255 - 258. 
Μητσοπούλου Ν.Ε., Παράδοσις Ιερά, ΘΗΕ Γ, 24-27. 
Μουκάνου Δ. Δ., Ελληνική φιλοσοφία καί Χριστιανισμός, Άθήναι 1967, 

δον, 144. 

Μουστάκη Β., Πατέρες τής Εκκλησίας, ΘΗΕ Γ, 124-126. 
Μπεκατώρου Γ.Γ., Παρακλητική (Θεολογία), ΘΗΕ Γ, 28-38. 
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Β ο η ί & Ο. Ο., \νοι*ϋΙΐφ αηά Θο^ατα. ΙοΙιη Μ&νι-οροιιε, ΜοίΓοροΙίΙ&π οί ΕυοΗαίΐα (ΠΐΗ 
ΟεηΙιΐΓγ). Ηΐδ Οαηοη οη Οιε Οιγοο Ηιογ&γοΙι5 αηά ΐΐε ϋοβτηιΐίο δΐβηίβο&ηου, ΒΡ 
I, 1966, 1 -23. 

Μ π ρ α τ σ ι ώ τ ο υ Ν. Π., Ή θέσις τοϋ άτόμου έν τή Παλαιςί Διαθήκη, Πα Ανθρωπο¬ 
λογία τής Π. Διαθήκης, Θεολογία ΛΖ', 1966, 553 - 575. 

Μ ω ρ α ΐ τ ο υ Δ. Ν., Επίτομος Λειτουργική, Μέρος Α' Γενικόν, Άθήναι 1966, 8ον, 94, /ν/. 
Νικοδήμου Ζιχνών και Νευροκοπίου, Ζητήματα έκκλησιαστικής δεοντο¬ 

λογίας, Εκκλησία ΜΓ\ 1966, 589 - 591, 638 - 640, 674 - 676, 704 - 708, 732 - 734, 
Εκκλησία ΜΔ', 1966, 25-28, 49-51, 72-76, 122-123, 145-148. 

Παπαπέτρου Κ. Ε., Θεολογία καί Θέωσις, Εκκλησία ΜΓ\ 1966, 600 - 602. 
Σ α β ρ ά μ η Δ., Ή άρχή «Οπι οί Ιαόοπι» κατά τόν Μέγαν Βασίλειον, Θεολογία ΛΖ', 

1966, 591 -606. 
Σταυρίδη Β., Όρθοδοξία, ΘΗΕ Θ', 949 -955. 
Στογιόγλου Γ. Α., Πνευματικότης, Όρθόδοξος, ΘΗΕ Γ, 467-471. 
Σ χ ι ν δ Σ., Διδασκαλία τοϋ έν άγίοις Πατρός ήμάδν Αθανασίου τοϋ Μεγάλου πρός 

Άντίοχον Δούκα. Έκδοθέν τό πρώτον ύπό Σωφρονίου Μοναχοϋ Αγιορείτου 
έκ 'Ραιδεστοϋ Κεχαγιόγλου, νϋν δέ τό δεύτερον ύπό —, Βόλος 1966, 8ον, 
194. [ΊΕκδοσις Άγιορειτικής Βιβλιοθήκης], 

Τ ατ ά κ η Β. Ν., Μελετήματα Χριστιανικής Φιλοσοφίας, ’Αθήναι 1967, 12ον, 211 (-1-5). 
Τζώγα X. Σ., Μοναχισμός, ΘΗΕ Θ', 18-35. 
Τιμαγένουο I.Γ., Περιουσία έκκλησιαστική, ΘΗΕ Γ, 304-308. 
Ττοιτιόοΐαε Ρ. Ν., Οοίμη&ίίφίο Γέβΐΐδο ΟγΛοϊΙοχο Ο&ΐΗοΙίηιιε, Τοιηο ρτβιηΐβΓ, 

Οιβνβίοβηβ 1966, 8ον, 643, Τοιηβ εεοοηά, Οιενείοεηβ 1966, 8ον, 463. [Τπκΐυοίΐοη 
ίταηςΕίδε ρατ Ι’ΑτοΙΰιιιαηάηάθ Ρϊογγο ΠιιιηοηΙ, 0.8. Β.]. 

Τρεμπέλα Π. Ν., Μυστήριον, ΘΗΕ Θ', 234-238. 
Τοικνοπούλου Π., Άγιος τής Κύπρου, Κυπρ. Σ. Λ', 1966, 131 -162, 
Τ σ ι ρ π α ν λ ή Α., Ή περί Εκκλησίας καί Μυστηρίων διδασκαλία Ίωάννου τοϋ Δαμα¬ 

σκηνού, Θεολογία ΛΖ', 1966, 226-243. 
Φουντούλη I. Μ., Ή εύχή τής άναφορας τοϋ Αγίου Έπιφανίου Κύπρου, Θεολ. 

Συμπ. Π. Χρήστου 217-242. 
Ρ ου 8 Καε Ο., 81 ΙεΐάοΐΌ οί Ρβΐυείυπι αηά Νον ΤβεΙαιηοηΙ, Θεολογία ΛΖ', 1966, 

607 - 632. 
X α ρ κ ι α ν ά κ ι Σ. Σ., Περί τό άλάθητον τής Εκκλησίας έν τή Όρθοδόξφ Θεολογίςς 

Άθήναι 1966, 8ον, 170. 
Χρήστου Π. Κ., Ή θεολογία ώς μέθοδος έγγίσεως πρός τόν Θεόν, ΟΠ Β', 1965, 

236 - 244. 
— Συμεών ό Νέος Θεολόγος, ΘΗΕ ΙΑ', 537-545. 

Τ —ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΑΗτινοΐΙοτ Η., Εο δέβ&είο, Οιυί Οτουρβε ΕΛπΐςαυε, Ροΐ. Ργ. Ρόΐβοτ, I, 34-38. 
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Αναστασίου I. Ε., Ή κατάστασις τής παιδείας είς τό Βυζάντιον κατά τήν διάρκειαν 

τοϋ Θ' αίώνος, Κυρίλ. καί Μεθοδ. Α', 29 - 77. 
Α η α 8 I ο ε Μ. V., Ιοοηοοίαεαι από ΐιηρβπαΐ ηιΐο 717 - 842, ΟειηΙ>η(ΐ£β Μβάίοναΐ Ηίείοιγ*. 

Τόμος IV, Μέρος I, Οαηιβπάβο 1966, 61 -104. 
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ΑηΙοηΐαάίδ-Βίϋίοου Η., βίιιάεδ (ΠιίδΙοίΓε Γηαπίΐιηε άε Βγζαηοε ά ρτοροδ 
άα «Τΐιόιηε άεδ ΟαΓανίδϊεηδ», Ραπ» 1966, 8ον, 223 + πίν. 7. 
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7, 1966, 167-186. 
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Ζαχαριάδου Ε., Συμβολή στήν Ιστορία τού νοτιοανατολικού Αίγαίου, (Μέ άφορμή 
τά πατμιακά φιρμάνια τών έτών 1454 - 1522), Σύμμεικτα Α', 1966, 184 - 232. 

Τΐιεοοίχατΐάεδ Ο. I., Είπε νεππάεΙιΐηΐδίΐΓ Κιιηάε άεε ΟγοΒ -δταΙορεάαΓοΙιεη 

ϋεπιείΓΐοδ ΤζατηΒΙαΙζοη, Ροΐ. Ργ. ΒοΙβεΓ, I, 486 - 495. 

Καραγιαννοπούλου I., Τό Ιστορικόν πλαίσιον τού £ργου τ&ν Αποστόλων τών 
Σλάβων, Κυρίλ καί Μεθοδ. Α', 139- 152. 

Καταγαπηορυΐσδ I., Όΐε ΤΗεοπε Α. ΡΪ£αηίο1δ ύ&ετ <Βε ΐυεαιΐο-εαρΐίαϋο ιιηά 
<Ηε ηειιετεη Αυδοδδΐιηςεη ΰΒετ άίε Εηΐ>νΐο1ϋιιηε άετ δοζΐαΐεη ιιηά Ρίηαηζ - ινίτί- 
δείιαίΐϋεΐιβη Ιηδίΐΐυΐίοηεπι ΐη Βγζοηζ, ΒΝ3 XIX, 1966, 324-349. 

— Ρταςιηεηΐε αιΐδ άεηι ναάεπιεειιπι είηεδ Βγζαηΐίηίδείιεη Ρΐηαηζβεαπιίεη, Ροΐ. Ργ. 

ΒοΙ^βΓ, I, 318-334. 
Κ ό λ ι α Γ. Τ., Ήσκησεν ό αύτοκράτωρ Βασίλειος ό Α' έξελληνιστικήν πολιτικήν 

έναντι τών Σλάβων; Κυρίλ καί Μεθοδ. Α', 233 - 239. 
Κ ο 1 ΐ α 8 Ο., Εε πιοιΐΓ εΐ Ιεδ ταΐδοηδ άε Γϊηναείοη άε ΚοΒεΠ ΟιιΐδεαπΙ εη Ιεττΐΐοΐτε Βγ- 

ζαηΐΐη, Βγζαηίΐοη XXXVI, 1966, 424-430, 
Κ ο η ί ά α γ ε δ Ο. Ε, ΑίΗεηδ αηά Ιεηΐδαΐεπι: Πιε Βοηάΐ ΒεΙνεεη Οιτίδΐιαηιΐγ αηά Ηεΐΐαδ, 

ΟΟΤΚ XI, 1965-1966, 217-235. 
Κουτσοόκου I., Ή πολιτική Νικηφόρου Φωκά Β', Άθήναι 1966, δον, 32. 
Κ γ γ γ ΐ δ Ο. Ρ., ΤΗε ΙεινΐδΗ ΟοιηιηυηΐΙγ αηά ΐΐιε τΐδε αηά Γαΐΐ οΓ δοιηε υΛαη αββΙοΓηεΐΈ- 

Ιίοη» ΐη Ογρπΐδ ιιηάεΓ Οιε Οΐΐοπιαη ηιΐε, Κυπρ. Σ. Λ', 1966, 175 - 181. 
Κωνσταντινίδου Ε.I., Νοταρ&ς Λουκάς, ΘΗΕ Θ', 596-597. 
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I. α 8 ο α γ ί 8 Μ. I., ϋεαχ «οίη-γδούαΐΐεβ» δετύβδ ροιπ* Εεντε, ΗίΙεηάαΓΒΐιί ΖύοπήΙζ I, 
1966, 9- 19. 

Μ α λ τ έ ζ ο υ X. Α., Ό Μεπη δεηικϊο πηγή διά τήν μελέτην δύο άγνώστων βυζαντινών 
γεγονότων, Θησαυρίσματα Δ', 1967, 20 - 37. 

Μ α ν τ ζ ο υ ρ ά ν η Α. Π., Τό πνευματικόν έπίπεδον τής βυζαντινής κοινωνίας, Θεσσα¬ 
λονίκη 1966, 26. 

Μαρκοπούλου Α., Αί ίστορικαί βυζαντινά! γνώσεις τού Άλεξ. Παπαδιαμάντη 
ώς προκύπτουν έκ τής «Γυφτοπούλας», ΕΕΒΣ ΛΕ', 1966-67, 367-375. 

Νικολοπούλου Π. Γ., Σινώπη, ΘΗΕ ΙΑ', 192 -194. 
ΟίΚοηοπιίάεδ Ν., ΊΊιβ ϋοηείΐοηδ οΓ Οεβίΐεε ΐη ΐΗε 1ε§1 ςαειΊετ οΓ Πιε Ιΐίΐι εεηΐυτχ, 

Ροΐ. Ργ. ϋοΙββΓ, I, 413-417. 
ΡαραάορουΠοδ Τ., Νοίε οη Λβ εοΐοηΐεδ ίη Ογρπιβ, Κυπρ. Σ. Λ', 1966,182- 184. 
ΠαπαδριανοΟ 1.1., Ήταν ή ΕΙρήνη Καντακουζηνή μητέρα τής σερβΐδας πριγκί- 

πισσας Μάρας; Ελληνικά 19, 1966, 113-116. 
Ρ ε ρ ε ά γ ί ε η ο 8 I., ϋε 1ΐ ίε ΚοηδΙεηΙΐη Εεβ^Πδ όίο νίζεηΐήεΐα £ετ. Ζόοπηίί Κεάονε 

IX, 1966, 217 - 221 (Οοηδίεηίΐη Εεβεεπδ α-ί-ΐΐ έίέ επφετειίΓ (1ε Βγζαηεε?, αΰτόθι 
222). 

ΡαρΕθ1ΐΓγ3δαηΙοη Ο., Α ρΓοροδ (Γιιηε ίηδεπρίίοη άε δγιηέοη ϋΓοί, ΤΜ 2, 1967, 
483-488. 

Ρ ο 1 β ιη ί 3 Ό. I., Α Μαηιΐδοπρί Νοΐε οΓ Λβ Υβετ 1247, ΒΡ I, 1966, 269 - 276. 
Β ο υ 1 ΐ δ Ο. Ο. *)*, Εε 8εΓ0ίε εηίτε Βγζεηοε εί ΓΟοοΐάεηί ειι Χΐνε δί&ΐε, Ργ ΧΙΠ ΟΒ8, 

57-61. 
δνοΓοηοε Ν., δοεΐεΐέ εί οΓβεηΐδείΐοη ίηίεπειιτε όεηβ Γεπιρίτε όγζαηΐίη αα Χίε δίέ- 

οΐε: 1ε$ ρΓΐηοΐρειιχ ρτοβίέπιεδ, Ργ ΧΙΠ ΟΒ8, 373 - 389. 
Τ σ ι ρ π α ν λ ή Ζ. Ν., Τό κληροδότημα τοϋ καρδιναλίου Βησσαρίωνος γιά τούς φιλε- 

νωτικούς τής Βενετοκρατουμένης Κρήτης (1439- 17ος αί.) Θεσσαλονίκη 1967, 

δον, 381. 
Φειδά Β.Ι., Νικηφόρος Α', ΘΗΕ Θ', 477 - 478. 

— Νικηφόρος Β', ό Φωκάς, ΘΗΕ Θ', 479-482. 
— Νικηφόρος Γ\ ό Βοτανειάτης, ΘΗΕ Θ', 482-483. 
— Σταυροφορία!, ΘΗΕ ΙΑ', 443 - 449. 

Ο ύ ε γ ε η ΐ 5 Ρ., Α Νοίε οη Λε ΕΗιηίο Οπβΐη οΓ Λε ΕιηρεΓΟΓ Μευπεε, ΒγζεηΙίοη XXXV, 
1965, 412-417. 

— ΟόδεΓναΐίοης οη ίίιε ϋειηοβΓερίιγ οΓ ΐΗε Βγζεηΐίηε ΕιηρίΓε, Ργ ΧΙΠ €Β8, 445 - 463. 
X ι ο ν ί 8 η Γ. X., Ιστορικά προβλήματα καί μνημεία έκ τής παραμονής τού Αγίου 

Γρηγορίου Παλαμα είς τήν περιοχήν Βεροίας, ΓΠ Ν', 1967, 3 -15. 
Χριστοφιλοπούλου Α., Οί έκτος τής Κωνσταντινουπόλεως βυζαντινοί Δήμοι, 

Χαρ. είς Όρλάνδον, Β', 327 - 360. 

Ζ'— ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

*Α β ο ύ ρ η Σ. Ν., Σύντομος Ιστορία τής Εκκλησίας τών Ίονίων Νήσων, "Αθήναι 
1966, δον, 62. 

ΑΚηνεΠετ Η., 3ιιγ ία οειτΐέΓε άε ΡίιοΙΐυε ενεηί εοη ρείπεΓοεί, ΒΖ 58, 1965, 
348 - 363. 

Αναστασίου I. Ε., Ή άποστολή τού Κωνσταντίνου - Κυρίλλου καί τού Μεθοδίου 
είς τήν χώραν τών Χαζάρων, Εκκλησία ΜΓ*, 1966, 425 - 436. 
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Αναστασίου I. Ε., Ή χρησιμοποίησή τής λέξεως «Οικουμενικός» έν σχέσει πρός 
πρός τάς συνόδους, ΓΠ ΜΘ', 1966, 21 -36, 

Βασιλείου Π. I., ΠρουσοΟ Μονή, ΘΗΕ Γ, 679-681. 
Βιτώλη Φ. άρχιμ.. Προφήτης Ήλίας, Υψηλός, και Ιωάννης Θεολόγος, Μουγκού, 

ΕΕΚΜ Ε', 1966, 125 - 138. 
— Αγώνες και θυσίαι τού ΟΙκουμενικοΟ Πατριαρχείου μετά τήν άλωσιν, Εκκλησία 

ΜΓ', 1966, 708-713, Εκκλησία ΜΔ', 1967, 32-34, 76-78. 
— Οί Ελληνες Ιεραπόστολοι τού ΟΙκουμενικοΟ Πατριαρχείου Κύριλλος καί Μεθό¬ 

διος καί αί σχέσεις αυτών μετά τής Ρώμης, Εκκλησία ΜΓ', 1966, 445-461. 
Βοκοτοπούλου Π. Λ., Λάτρος, ΕΕΒΣ ΛΕ', 1966-67, 69 - 106. 
νοοοΐοροιιΐοε Ρ. Ε., 8ιιγ Ια άαίβ άβ ίοηάαΐίοο άβ Ια Εαιιτβ όιι δίγίοε, Βγζαηϋοη 

XXXVI, 1966, 213-216. 
Βρανούση Ε. Λ., Σάββας, καθηγούμενος τής μονής Πάτμου, Ελληνικά 19, 1966, 

216-225. 
Οεαπαλορίοε Θ.3., Εϋτναπί Οΐύύοη αηά ΒγζαηΙίηε Εοοίεδΐαδϋοαΐ ΗιβΙογυ, ΟιιιγοΙι 

ΗίδίΟΓγ 35, 1966, 170- 185. 
Γ ι α ν ν ο υ λ ά τ ο υ Α. Γ. ’Αρχιμ., Κύριλλος καί Μεθόδιος: Δεΐκται πορείας. Εκ¬ 

κλησία ΜΓ', 1966, 461 - 467. 
Γριτσοπούλου Τ, Α., Πατριαρχική Μεγάλη τού Γένους Σχολή, Τόμος Α', Άθήναι 

1966, 8ον, ΙΤ'+479. [Βιβλιοθήκη τής έν Άθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εται¬ 

ρείας, 37], 

— Νήφων ό Β', ΘΗΕ Θ', 454 - 456. 

— Νικόλαος Γ\ ό Γραμματικός, ΘΗΕ Θ', 523 - 526. 

— Ξάνθης καί Περιθεωρίου Μητρόπολις, ΘΗΕ Θ', 646 - 649. 

— Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον (Εκκλησιαστική Ιστορία Εως τής Άλώσεως), 

ΘΗΕ Θ', 715-746. 

— Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον, Κατάλογος Πατριαρχών Εως τής Άλώσεως, ΘΗΕ 
Θ', 829 - 836. 

— Πελοπόννησος, ΘΗΕ Γ, 264-269. 

— Πετράκη Μονή, ΘΗΕ Ι', 332 - 344. 

— Προδρόμου μονή έν Γορτυνίςι, ΘΗΕ Γ, 593 - 600. 
— Πρωτατον Αγίου "Ορους, ΘΗΕ Γ, 693 - 700. 
— Σάρδεων Μητρόπολις, ΘΗΕ Γ, 1158-1163. 
— Σερβίων καί Κοζάνης Μητρόπολις, ΘΗΕ ΙΑ', 88 - 102. 
— Σηλυμβρίας Μητρόπολις, ΘΗΕ ΙΑ', 120 - 123. 

— Σμύρνης Μητρόπολις, ΘΗΕ ΙΑ', 248 - 258. 

— Μονή Επάνω Χρέπας, Μνημοσύνη Α', 1967, 199-234. 
ΟΠείςοΓοροιιΙοδ Α.I., ΤΗ© ΟιιιγοΙι οΓ Ογρηΐδ ΘιΐΓΠΐβ Λβ Ρβποά οΓ ίΗ© ΑταΒ 

\ναΓδ, Α. Π. 649 - 965, ΟΟΤΚ XI, Π, 1965 - 1966, 237 - 279. 

Καρμίρη I. Ν., Σχέσεις Όρθοδόξων καί Αρμενίων. Καί Ιδίως ό κατά τόν ΙΒ' αιώνα 
θεολογικός διάλογος μεταξύ αυτών, Άθήναι 1967, 8ον, 100. 

— Οικουμενικά! Σύνοδοι, ΘΗΕ Θ', 687 - 693. 
Κονιδάρη Γ., Περί τών πηγών τού βίου Κωνσταντίνου (Κυρίλλου) καί Μεθοδίου 

τών Ιεραποστόλων παρά τοϊς Σλάβοις (κατά τόν Ρ. Οπνεο). Ιστορικόν σημείωμα. 
Εκκλησία ΜΓ', 1966, 380 - 398 [καί αύτοτελώς, Άθήναι 1967, 8ον, 60]. 

— Περί τής άλληλεπιδράσεως μεταξύ Ιστορικών καί δογματικών παραγόντων Εν 
τφ χωρισμφ τών Ανατολικών Εκκλησιών άπό τής άρχαίας Καθολικής Εκκλη¬ 
σίας, Θεολογία ΛΖ', 1966, 345 - 354. 
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Κονιδάρη Γ., Σύμβολα! εις τήν Εκκλησιαστικήν Ιστορίαν τής Άχρίδος. α') 
Περί τήν γένεσιν τής Αρχιεπισκοπής * Αχριδών β') Τακτικά τού ι' καί 
ια' αί. γ') Συνοπτική ίστορία τής Αρχιεπισκοπής Αχριδών, Άθήναι 1967, 
8ον, 80. 

Κ ο υ ρ ο ύ σ η Σ. I., Φιλόθεος 6 Κόκκινος, ΘΗΕ ΙΑ', 1119 -1126 [καί αότοτελώς, Άθή¬ 
ναι 1967, 12ον, 22], 

Κωνσταντινίδου Ε. I., Νίκαια (Επισκοπική Τστορία), ΘΗΕ Θ', 457 - 459. 
— Νικομήδεια (Εκκλησιαστική Ιστορία), ΘΗΕ Θ', 540 - 543. 
— Σάμου καί Ικαρίας Μητρόπολις, ΘΗΕ Γ, 1141-1144. 
— Νικόλαος Α', ό Μυστικός, ΘΗΕ Θ', 519 - 522. 
— Νικόλαος Α', ό Μυστικός (οα. 852 - 925 μ.Χ.). Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 

(901-907, 912 - 925), Άθήναι 1967, 8ον, 222. [Βιβλιοθήκη τής έν Άθήναις 
Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, 38]. 

— Σέργιος ό Β', ΘΗΕ ΙΑ', 106-108. 
Λ α ο ύ ρ δ α Β., Κύριλλος καί Μεθόδιος οί ιεραπόστολοι τών σλάβων, Εκκλησία 

Μ Γ', 1966, 437 - 444. 
Μ α κ ρ ή Σ. Γ., Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή, ΘΗΕ Γ, 804 - 807. 

— Παιδεία έκκλησιαστική, ΘΗΕ Θ', 1052 - 1055. 
Μ α τ σ ο ύ κ α Ν., Ή θεολογική καί ίστορική σημασία τής Β' Συνόδου τού Βατικανού, 

ΓΠ ΜΘ', 1966, 181 -194. 
ε τ α λ λ η ν ο 0 Γ. Δ., Τρούλλφ έν, Σύνοδοι, ΘΗΕ ΙΑ', 869 - 871. 
ιχαηλίδου Μ-, Πανσέληνος Μανουήλ, ΘΗΕ Θ', 1127-1131. 
ούτσουλα Η., Νεμέσιος, ΘΗΕ Θ', 400 - 401. 
π ε μ π ή Γ. Σ., Νείλος ό Ασκητής, ΘΗΕ Θ', 333 - 336. 

— Νεστόριος, ΘΗΕ Θ', 426-435. 
ικολοπούλου Π. Γ., Φιλαδέλφεια (Έπισκ. Τστορία), ΘΗΕ ΙΑ', 1035-1037. 
υσταζοπούλου Μ., Ό έπί τού κανικλείου καί ή έφορεία τής έν Πάτμφ Μονής, 

Σύμμεικτα Α', 1966, 76 - 94. 
— Τέσσαρα άγνωστα ρωσικά έγγραφα ύπέρ τής έν Μήλφ μονής τής Θεοτόκου (1656 - 

1705), Σύμμεικτα Α', 1966, 231 -256. 
Π α τ ρ ι ν έ λ η X. Γ., Χρονολογικά ζητήματα τής πατριαρχείας τού Τερεμίου Α' 

(1522 - 1546), Μνημοσύνη Α', 1967, 249 - 262. 
δνοΓοηοε Ν.Ο., ΝοΙοβ ά ρτοροε ά’ιιη ρΓοοέάό άε Ιεοόηίηυεδ ίϊεαιΐ6$: Ια ΔΟΧΗ, 

ΚέΒ XXIV, 1966, 97 - 106. 
Σοφιανού Δ. Ζ., Οί Νεόφυτοι Λαρίσης τού 16ου αίώνος, ΕΜΑ 15, 1965, 86 -124. 
Σ π ε ρ ά ν τ σ α Θ., Οί ιεραπόστολοι Κύριλλος καί Μεθόδιος, Εκκλησία ΜΓ\ 1966, 

376 - 379. 
Σπουρλώκου Α., Νείλος ό Καβάσιλας, ΘΗΕ Θ', 337-340. 
Σταυρίδου Β., Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον (Εκκλησιαστική ίστορία άπό τής 

Άλώσεως έως τού 1923), ΘΗΕ Θ', 746 - 829. 
— Κατάλογος Πατριαρχών άπό τής Άλώσεως έως τής σήμερον, ΘΗΕ Θ', 831 - 834. 
— Τστορία τού Οικουμενικού Πατριαρχείου, Άθήναι 1967, 8ον, 187. 
— Φερράρας - Φλωρεντίας Σύνοδος, ΘΗΕ ΙΑ', 1015-1020. 

Στογιόγλου Γ. Α., Σερρών καί Νιγρίτης Μητρόπολις, ΘΗΕ ΙΑ', 113-117. 
Σ φ υ ρ ό ε ρ α Β. Σ., Νικόδημος ό Αγιορείτης, ΘΗΕ Θ', 198 - 500. 

— Παροναξίας Μητρόπολις, ΘΗΕ Γ, 87 - 94. 
Τ α τ ά κ η Β. Ν., Φώτιος, ό μεγάλος άνθρωπιστής, Κυρίλ. καί Μεθοδ. Α', 79 -111. 
Τ ζ ε δ ά κ η Θ., Ρεθύμνης καί Αδλοποτάμου Μητρόπολις, ΘΗΕ Γ, 780 - 785. 

ΕΠΕΤΗΡ1Σ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος ΛΕ' 30 
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Τζιράκη Ν. Ε., Παντελεήμονος Αγίου, Μονή, ΘΗΕ Θ', 1132- 1139. 
— Παντοκράτορος Μονή, ΘΗΕ Θ', 1150- 1155. 
— Σάββα Αγίου, Μονή, ΘΗΕ Ι', 1089-1094. 
— Σινδ Μονή, ΘΗΕ ΙΑ', 168 - 181. 
— Σταυρονικήτα Μονή, ΘΗΕ ΙΑ', 408 - 411. 
— ΤραπεζοΟς (Έκκλ. Ιστορία), ΘΗΕ ΙΑ', 829 - 836. 

Τσαντίλη I., Πατρών Μητρόπολις, ΘΗΕ Γ, 145 - 169 + α'+ ια'. 
Τσιρπανλή Ζ. Ν., Νέα στοιχεία σχετικά μέ την έκκλησιαστική Ιστορία τής Βενετο- 

κρατουμένης Κρήτης (13ος- 17ος αί.) άπό άνέκδοτα βενετικά έγγραφα, Ελλη¬ 

νικά 20, 1967, 42 - 106 + πίν. 4. 
Τωμαδάκη Ν. Β., Ή Άγια Τριάς τών Μουρτάρων ή Τζαγκαρόλων και οί ίδρυται 

αύΐής, ΕΕΒΣ ΛΕ', 1966-67, 1 - 16. 

— Κρήτες άρχιερεΐς λησμονηθέντες : α') Εμμανουήλ Δέκαρχος - Έφραίμ Σάρδεων. 

β') Σιναίου Νικηφόρος Μαρθάλης, ΕΕΒΣ ΛΕ', 1966-67, 376-378. 
— Νέαι είδήσεις περί τής Εκκλησίας τής Κρήτης, Μνημοσύνη Α', 1967, 1-40. 
— Νεόφυτος ό Πατελλάρος, ΘΗΕ Θ', 412-413. 

Φ ε ι δ δ Β. I., Τό κήρυγμα τής βυζαντινής Ιεραποστολής καί οί άπόστολοι τό&ν Σλάβων 
Κωνσταντίνος (Κύριλλος) καί Μεθόδιος, Εκκλησία ΜΓ', 1966, 491 - 498. 

Φοροπούλου Ν. Λ., Μυρτιδίων Μονή, ΘΗΕ Θ', 217-218. 
— Πάτμος, ΘΗΕ Γ, 127- 135. 

— Προϋσα, ΘΗΕ Γ, 675 - 679. 

Χαιρέτη Μ. Κ., Σουμελά Μονή, ΘΗΕ ΙΑ', 291 - 295. 
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ΠΡΟΣΘΗΚΑΙ 

Σ. 136, σημ. 6. "Ας προστεθή Κονστ. I. *Α μ ά ν τ ο υ, Τοπωνυμικά..., Λεξικό- 
γραφικόν *Αρχεϊον τής Μέσης και Νέας Ελληνικής Ε', 1920, σσ. 59 - 60. 

Σ. 137, σημ. 3. Iβ3η Ρ 5 ί ο 1ι 3 γ ΐ, βυειτβ Ττοΐβ αυ XIV® εΐέοΐβ έν Ουβίηυεδ 
Ττεναυχ άβ Ιίηβυίείίηυβ, άβ ρΐιϋοΐοβίβ βί άβ ΙίΙίβΓαίαΓβ ΙιβΙΙβηΐςυβ, Ραη$ 1930, σσ. 339 - 341. 

Σ. 138, σημ. 3. Ύπό τόν τύπον τζάκρα ή λέξις εύρίσκεται είς τό Χρονικόν τού 
Μαχαιρά (Κ.. Μ. ϋ & ιν 1ε ΐ η 8, ΕοοηΙΐοδ Μ&Ήι&ϊγ38. ΚεοΐΙ&Ι οοηοοΓηίηβ ΐΗβ δννββί Ε&ηά 
οΓ Οχρηΐδ I, ΟχίοΓά 1932, σσ. 136x3. 41822... Πρβλ. σημείωσιν τού έκδότου II, σ. 270 β, 
καί τό Χρονικόν τού Βοοστρωνίοο (Κ. Ν. Σ ά θ α, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τόμος Β', 
έν Βενετίμ 1873, σσ. 454 - 471). Είς τό χωρίον τού αύτοϋ Χρονικού «Καί άφόν έφαγαν, έκα- 

τέβησαν είς τήν άρχιεπισκοπήν και έπαιζαν τήν τζάκραν» (σ. 430) έσφαλμένως άπέδωκεν 
ό Σάθας τήν λεξιν «είδος παιγνιδιού» (σ. 633α. γλωσσ.) «Έπαιζαν τήν τζάκραν» σημαίνει 
έρριπτον τήν τσάγγραν, ήγωνίζοντο είς τήν τσάγγραν. Ή σημασία αύτη τού ρήματος παίζω 
μέ αιτιατικήν εύρίσκεται καί είς άλλα μεσαιωνικά καί νεώτερα κείμενα [: Τμπέριος Μαρ- 
γαρώνα στ. 411 «να παίξονσι τές κονταριές μετά τοϋ 9Αλαμάνον», στ. 772 «Ρέντες καί 
τζονστρες έπαιξα κανείς ου νίκησε με», (έκδ. Ε. Κριαρά). Πρβλ. Κ. Ν. Σ ά θ α. Ελληνι¬ 

κά Ανέκδοτα, τόμος πρό&τος, Άθήνησι 1867, σ. 8. Είς Έρωφίλην Τντ. Γ. 120,122 (διδασκ.) 

Δ. 78 (διδασκ.) «παίζουν τή μορέσκα». Πρβλ. Ζήνωνα Α 182 (διδασκ.) Επίσης έκφρασις 
«παίζω το σπαθί» καταγράφεται ύπό Γερασίμου Βλάχου τού Κρητός (Θη¬ 

σαυρός τής έγκυκλοπαιδικής βάσεως τετράγλωσσος... Ένετίησιν 1801, σ. 438α).] 
Τέλος χαρακτηριστικόν τής διαδόσεως τού όπλου είναι τό τοπωνύμιον Τσαγράτο- 

ρας είς Χίον. Πρβλ. Κ ω ν σ τ. I. Ά μ ά ν τ ο υ, Τοπωνυμικά... ένθ’ άνωτ. Τού αότού, 

Προσθήκη είς τό τοπωνυμικόν τής Χίου, Χιακά Χρονικά ΣΤ', 1926, σ. 82. 

Δ. Κ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 



ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΤΗΡΙΔΟΣ 
ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΤΟΥ ΜΙΛΑΝΟΥ 

Τήν 14ην Φεβρουάριου 1967, τό κρατικόν Πανεπιστήμιον τοΟ Μιλάνου έν έπισήμφ 
τελετή άνεκήρυξεν έπίτιμον διδάκτορα τόν διευθυντήν τής Επετηρίδας, καθηγητήν τής 
Βυζαντινής Φιλολογίας κ. Ν. Β. Τωμαδάκην. Ή πρότασις τής άναγορεύσεως προήλθεν 
έκ τής Φιλοσοφικής Σχολής τοΟ έν λόγφ πανεπιστημίου. Κατά τήν τελετήν παρέστησαν 
πάντες οί καθηγηταί τοϋ πανεπιστημίου τοΟ Μιλάνου, οΐ βυζαντινολόγοι καθηγηταί κ. 
Ο. ΒοΗι'γΔ τής Ρώμης, Κ. ΟβηίαΓοΙΙα καί Α. Ρεηιιεί τοΟ Μιλάνου, ό έν Ένετίςι διευθυντής 
τοΰ ΈλληνικοΟ Ινστιτούτου καί καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου κ. Μ. Τ. Μανούσακας, 
ό πρόξενος τής Ελλάδος κ. Βακαλόπουλος, ό ίερεύς τής Ελληνικής κοινότητας, αί Ιτα- 
λικαί άρχαΐ τής πόλεως, οί φοιτηταί καί πλήθος κόσμου. Τόν τιμώμενον προσεφώνησεν ό 
πρότανις κ. Ροΐνεηΐ. Ό κ. Τωμαδάκης άπαντών άνέπτυξε τό θέμα «οί Έλληνες έν Μιλά- 
νφ», άναφερθείς είς τάς σχέσεις Βυζαντίου καί Μιλάνου κατά τήν Αναγέννησιν καί Λομ¬ 
βαρδίας - Νεωτέρας Ελλάδος κατά τούς χρόνους τής Ελληνικής Ανεξαρτησίας. Έπη- 
κολούθησε μεγάλη δεξίωσις. 

Περαιτέρω δημοσιεύομεν τήν άρχήν καί τό τέλος τής όμιλίας τοΟ νέου έπιτίμου διδά- 
κτορος έν μεταφράσει (τό πλήρες Ιταλικόν κείμενον έδημοσιεύθη είς τά Πρακτικά τής 
Ι&ΙΐίιιΙο ΣοπκΒαπΙο - νεπείο) : 

Μεγαλοπρεπέστατο Π ρύτ αν ι, 
Κύριε Κοσμήτορ, 

Κύριοι συνάδελφος 
Κυρίας 
Κύριος 

Εις "Ελλην είς τό Μιλάνον άναμφιβόλως δεν είναι ξένος, διότι οί "Ελληνες είς τήν 
5Ιταλίαν ήσθάνθησαν πάντοτε τούς έαυτούς των όλιγώτερον ξένους άπό όπονδήτζοτε, σχεδόν 
τό Ιδιο δπως είς τό σπίτι των. ' Επομένως ούδείς πρέπει νά έκπλαγή έάν μάς εύρη άπό τήν 
Μεσσήνην καί τό Παλέρμον μέχρι τής Ένετίας, τής Γενούης καί τού Μιλάνου, δχι μόνον 
σήμερον, άλΧ άνέκαθεν. Ή παρουσία μου σήμερον είς τήν ένδοξον καί ιστορικήν πάλιν 
σας, τήν καρδίαν τής οικονομικής καί πολιτιστικής ζωής τής * Ιταλίας, όφείλεται είς τήν 
εύμένειαν των συναδέλφων τής Φιλοσοφικής Σχολής, ή όποια με άνεκήρυξεν (1966) έπί¬ 

τιμον διδάκτορα. 'Η τιμή βεβαίως 7ΐρωτΙστως είναι τιμή πρός τήν νεωτέραν ^Ελληνικήν 
επιστήμην καί ειδικότερου τάς βυζαντινός σπουδάς, καί δέχομαι αύτήν ώς "Ελλην φιλόλο¬ 

γος καί βυζαντινολόγος περισσότερον παρά διά τό πολύμοχθον Ιστορικοφιλολογικάν έργον τό 
όποιον συνετέλεσα έπΐ μίαν περίπου τεσσαρακονταετίαν δΐ έρευνων καί δημοσιεύσεων ύπη- 

ρετών τά έλληνικά γράμματα καί τήν ιστορίαν τής χώρας μου. *Εκ μέρους των σνναδέλφιον 
μου τού Πανεπιστημίου * Αθηνών κομίζω τούς χαιρετισμούς καί τάς εύχαρ ιστίας των πρός 
ύμας, καί τάς άρχάς καί τούς σπονόαστάς τοΰ Πανεπιστημίου καί τούς παρισταμένους φίλους 
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μας καί φίλους τών * Ελληνικών γραμμάτων και τής κοινής παιδείας, ιστορίας καί τύχης 
των δυο μεγάλων καί άρχαίων λαών μας. Εύχαριστώ δέ καί την σεβαστήν κυβέρνησιν τής 
9Ιταλικής Δημοκρατίας, ή οποία προθνμως έκνρωσε την πανεπιστημιακήν άπόφασιν καί 
ή όποια, καί εις την περίπτωσιν αυτήν ή θέλησε νά προ σεξ η την μικράν συμβολήν μου εϊς 
τήν σνναδέλφωσιν πνευματικήν και Επιστημονικήν τών δύο λαών μας, τής 3Ιταλίας καί τής 
' Ελλάδος. 

Είμαι εύγνώμων προς τήν χώραν σας και δί* όσα έμαθα σπουδάζων έν αυτή καί δι όσα 
ήρεννησα καί έδημοσίενσα εκ τών βιβλιοθηκών καί τών άρχείων της, καί διά τήν κατανό- 

ησιν τήν οποίαν εϋρον είς τά πρόσωπα καί τά έργα σημαντικών συναδέλφων καί φίλων, 

ύπηρετούντων είς τά 3Ιταλικά Πανεπιστήμια, τάς βιβλιοθήκας καί τά αρχεία, καί <5ιά τάς 
τιμάς τάς οποίας κατά καιρούς τδ * Ιταλικόν κράτος μοί άπένειμε. Θά είμεθα δέ ευτυχείς, 
και οί συνάδελφοι καί έγώ, κατά τον προσεχή μήνα δτε θά εχωμεν τήν ευκαιρίαν νά άπο- 

νείμωμεν τάς τιμάς τής επιτίμου διδακτορίας είς τόν διαπρεπέστατον συνάδελφόν σας Ελλη¬ 

νιστήν όλων τών εποχών καί αγαπητόν φίλον κ. Β. ΟαηΙατεΙΙα, τού όποιον ή ζωή καί τό 
έργον είναι άφιερωμένον είς τόν ^Ελληνισμόν καί τήν πνευματικήν του ακτινοβολίαν, καί ό 
όποιος έπανειλημμένως μας έπεσκέφθη είς τάς 9Αθήνας καί είναι αγαπητός καί γνώριμος 
καί εκ των δημοσιευμάτων τον καί εκ τών ομιλιών του καί εκ τής πλούσιας συμμέτοχης 
τον είς τά έν 'Ελλάδι συνέδρια. 

Καί είναι αύτονόητον ότι ζωηρότατη είναι ή Επιθυμία τών 3 Αθηνών νά συνδεθη 
στενότερον καί μέ τή Βόρειον 3Ιταλίαν, τό ΕοηώατάονβηέΙο οπού ήδη ον μόνον πολυάριθμοι 
"Ελληνες σπουδάζουν Θεωρητικός καί θετικός Επιστήμας είς τά Πανεπιστήμιά σας, αλλά 
καί ήμεϊς, οί όποιοι έστιν οτε δεχόμεθα 3 Ιταλούς φοιτητάς, διατηροϋμεν τό μοναδικόν * Ελλη¬ 

νικόν Ίνστιτούτον μας του Εξωτερικού, δηλαδή τό τών 8ΐηάί Βίζατιΐίηί β ΝβοβΙΙβήίοί 
τής Ένετίας, υπό τήν διευθυνσιν έκλεκτοΰ συναδέλφου. Θά είμεθα όλοι ευτυχείς Ον ή συν- 

δεσις τών 3Αθηνών μέ τά 3Ινστιτούτα καί Πανεπιστήμιά σας ήχο εύρυτέρα και Ον περισσό¬ 

τεροι συνάδελφοι Εγνώριζον Εκ τού πλησίον τήν Νέωτέραν 'Ελλάδα καί τήν πνευματικήν 

καί Επιστημονικήν της ζοτήν. Διότι αί 9Αθήναι τής σήμερον θέλουν νά είναι άντάξιαι τής 
φήμης των και τής παραδόσεώς των. 

Είς τό αημεϊον αύτό θέλω νά δηλώσω οτι μολονότι τό ήμισυ τής ζωής μου διήλθον 
είς τάς 3Αθήνας, δεν είμαι 3Αθηναίος, άλλα Κρής. Καί τούτο έχει σημασίαν διά τό θέμα 
μου, διότι Ον Βυζάντιοι καί3Αθηναίοι ώς ό Χαλκοκονδνλης καί ό Χρυσολώρας είργάσθησαν 
καί ώμίλησαν είς τό Μιλανον, όμως καί Κρήτες ώς ό Δαμιλάς ήαΚηααν εδώ τήν φιλολογι¬ 

κήν των δραστηριότητα καί ό πάπας 3Αλέξανδρος Ε', Καρδινάλιος τιρίν του Μιλάνου, ήτο 
συμπατριώτες μου, ώστε νά μή είμαι ό πρώτος Κρής ό καταλεγόμένος μεταξύ σας. 3Ακόμη 
Εξομολογούμαι ότι μολοιάτι μελετώ τήν ιστορίαν τών γραμμάτων καί τού πολιτισμού τής 
'Ελλάδος κάθε Εποχής, εν τούτοις δεν αισθάνομαι αΕλλην άρχαίος, άλλ* "Ελλην μέσος καί 
Νεοέλλψ, δι* αύτό θά έπισημόνω καί τάς σχέσεις του Μιλάνου καί τών νβωτε'ρων * Ελληνι¬ 

κών γραμμάτων, τουλάχιστον είς τά καίριά των σημεία. Ή σημερινή μου όμιλία θά άναφέ- 

ρεϊαΐ είς τάς Επαφάς κατά τήν 3Αναγέννησιν καί κατά τήν σύγχρονον Εποχήν τών δύο περιο* 

χών μας, τής Λομβαρδίας καί τής 'Ελλάδος. νΑλλωστε κατά, τήν. νεότητά μου ένδιεφέρθην 
ζκοηρώς διά τήν 3Ιταλικήν λογοτεχνίαν καί τάς Επιδράσεις της είς τήν Νέαν * Ελληνικήν καί 
καί ποιηταί οίοι ό ίδικός σας ΕοεοοΙο καί οί ίδικοί μας Σολώμός καί Άνδ. Κάλβος είναι 
δι* Εμέ άκόμη οικείοι. 

Δέν ανήκει είς Εμέ ή Εξιστόρησις τών τής αυλής του Μιλάνου καί τών διακυμάνσεων 
τής άσκησεως έν ΑομβαρόΙφ τών ανθρωπιστικών γραμμάτων από τ^ς Εν αύτφ διαμονής 
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τον Ρβίτατοα (1360 οίτοα) μέχρι κάί πέρα τον θανάτου τοϋ Δημητρίον Χαλκοκονδύλαυ. 

Καί διότι ταϋτα είναι γνωστά καί έπειδή οί έντόπιοι διακεκριμένοι συνάδελφοι γνωρίζορν 
ταϋτα καλύτερον εμοϋ. Θά έπεξέτεινα δέ έπι πολύ τόν λόγον &ν άνεφερόμην εις τά πρόσωπα 

9Ιταλούς καί ίδικονς μας — τά όποια μετά ταϋτα έκαλλιέργησαν τά έλληνικά γράμματα 
εϊς τήν Λομβαρδίαν, έδίδαξαν, έξέδωκαν συγγραφείς, έμελέτησαν τόν πολιτισμόν. 

*Ελπίζω ό'τι καί αυτή ή σύντομος, άναδρομή εϊς τό έγγύς καί παλαιότερον παρελθόν νά 
έδειξεν οτι ή προσπάθεια τον φωτισμόν υπήρξε κοινή χαί οτι οί πρόγονοί μας είτε δούκες, 
είτε λόγια, είτε θεολόγοι, είτε διδάσκαλοι καί πολεμισταί, συνψωααν τάς 7ΐροσπαθείας 
των διά νά φωτίσουν τήν Ευρώπην, τήν κοινήν μητέρα, μέ τά δώρα τον Πνεύματος καί μέ 
τό νά δείξουν τάς ρίζας τοϋ πολιτισμού. Δέν είναι τυχαϊον οτι 6 9Ομηρος καί ό Πλάτων 
έμελετήθησαν έδώ, ετυπώθησαν εις αυτήν τήν γην, μετεφράσθησαν εις τήν Λατινικήν καί 
έπαίδευσάν διά μίαν ακόμη φοράν καί μέ τήν δύναμιν καί τό κάλλος της * Αναγεννήσεως, 

τόν κόσμον. Δέν είναι τνχαΐόν άκόμη οτι ή 9Ιλιάς εύρεν έδώ τόσον έντεχνον καί θερμόν 
μεταφραστήν ώς δ Μοηΐί„ καί ότι σήμερον άκόμη όχι^μάνον όΠλάταχν καί οίάρχαϊόι τιοιηταί 
διδάσκονται μετά μεγάλης σοφίας καί γνώσ,εως, άλλά καί οί Ι&ικοΙ μου, οί Βυζαντινοί 
ποιηταίΘρησκευτικοί Ιδίφ, γράψαντες τήν αυτήν περίπου γλώσσαν μέ τους προγόνους των, 
όμως λαχόντες τήν τύχην νά έπιζουν μακρότερον έκείνων, διά τής 9Εκκλησίας. Και άν δέν 
είμαι μελετητής τον ' Ο μηρού καί τοϋ Πλάτωνος, έχω τό δικαίωμα νά σνμμετάσχω εϊς τήν 
μεγάλην αυτήν χορείαν των μελετητών τοϋ 'Ελληνικον Λόγον, καί νά Σάς ευχαριστήσω καί 
πάλιν μέ ολην μου τήν ψυχήν διά τήν προσγενομένην πρός τήν χώραν μου καί τό Πανεπι¬ 

στήμιού μου, εν τφ προηώττφ μου, μεγάλην τιμήν, 

ΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑΣ 

Τό έν Βενετία Ελληνικόν ΊνστιτοΟτον Βυζαντινών καί Μεταβυζαντινών Σπουδών, 
όπό τήν διεύθυνσιν τοΰ καθηγητοϋ κ. Μ.Ι. Μανούσακα,ένεκαινίασε νέον κύκλον έπιστημο- 
νΐκών διαλέξεων μέ όμιλητάς διακεκριμένους είδικούς έπιστήμονας, "Ελληνας καί ξένους. 

Πρώτος όμιλήτής, τήν 27ην Απριλίου, ύπήρξεν ό Ιταλός Ακαδημαϊκός καί καθη¬ 
γητής τοΰ Πανεπιστημίου τοϋ Μιλάνου κ. ΚείΤεβΙβ ΟεπΙατεΙΙε, γνωστός έλληνιστής καί 
φιλέλλην, ό δποϊός πρό μηνός άνηγορεύθη διδάκτωρ όπό τής Φιλοσοφικής Σχολής τοΰ 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Ό κ. ΟηίεΓβΙΙε έπραγματεύθη τό θέμα «9 Ιταλία καί 'Ελλάς», 

έπισκοπήσας συντόμως τάς ίστορικάς καί πολιτιστικός σχέσεις μεταξύ τών δύο λαών άνό 
τούς άίώνας, άπό τής μοκηναϊκής έποχής μέχρι σήμερον. 

*)Εϊ δευτέρα όμιλία έγένετο τήν Δευτέραν 8ην Μαΐου 1967 όπό τοΰ καθηγητοϋ 
τής Φιλοσοφικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Νικολάου Τωμαδάκη ένώπιον 
πύκνοϋ Ακροατήρίού έξ έπιστημόνων καί λογίων. Τό θέμα τής διαλέξεως τοΰ Έλληνος 
Καθηγητοϋ ήτο «'Η Βυζαντινή καί βενετοκρατονμένη Κρήτη». 

Ό κ. Τωμαδάκης έπεσήμανεν έν άρχή ΐήν γεωγραφικήν θέσιν καί σημασίαν τής νήσου 
Κρήτης καί άψοΰ συνέκρινε τήν κοινωνικήν, τήν οίκονόμικήν καί τήν πνευματικήν κατά- 
σταϋιν αότής κατά τήν βυζαντινήν έποχήν πρός τήν Αντίστοιχον βενετικήν κατά τήν αότήν 
περίοδον, έξήτασε τά βυζανηνά στοιχεία, τά όποια έπεβίώσαν έν Κρήτη κατά τήν βενετι¬ 
κήν κυριαρχίαν (1210-1669) καί τήν άμοιβαίαν έπίδρασιν Κρήτης καί Βενετίας είς τήν 
τέχνην, τήν έπιστήμην καί τήν κοινωνικήν ζωήν. Ή Κρήτη, συνδεδεμένη στενώς πρός τήν 
βυζαντινήν παράδοσιν, παρέμεινεν έλληνική κατά τήν γλώσσαν καί όρθόδοξος κατά τό 
δόγμα. Είς τά ζητήματα ταϋτα ή Βενετία δέν ήθέλησε νά έπέμβη. Αποτέλεσμα τών μεταξύ 
Κρήτης καί Βενετίας πνευματικών Ανταλλαγών ύπήρξεν ή έλευσις καί ή καθιέρωσις είς 
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τήν Δύσιν καλλιτεχνών, έπιστημόνων, έκδοτών καί λογίων Κρητών, οίτινες διεκρίθησαν 
πρό πάντων έν Βενετία- Ή Ιταλική λογοτεχνία έξ άλλου συνέβαλεν είς τήν άνάπτυξιν τής 
θαυμαστής Κρητικής λογοτεχνίας τοΟ 16ου- 17ου αίώνος. Οί έκ Κρήτης έν Κωνσταντι- 
νουπόλει δράσαντες κληρικοί εϊχον σπουδάσει συνήθως έν Ιταλία καί κατά μέγα μέρος 
είχον ζήσει έν Βενετία- 

Τούς δύο διακεκριμένους όμιλητάς παρουσίασεν είς τό κοινόν έν συντόμφ ό Διευ¬ 
θυντής τοϋ Ινστιτούτου κ. Μανούσακας, έξάρας τήν έπιστημονικήν δρδσιν καί τήν σημα¬ 
σίαν τοϋ έργου έκατέρου. Ώς γνωστόν, ό καθηγητής κ. Τωμαδάκης άνηγορεύθη τόν παρελ¬ 
θόντα Φεβρουάριον είς έπίτιμον διδάκτορα τοϋ Πανεπιστημίου τού Μιλάνου. 

8 ίβηοτβ β 8 ίξηοτί, 

ίΐ ηιιονο βίβίο άί βοη/βτβηζβ άβΙΓ ΙβίίΐηΙο ΕΙΙβηίοο άί 8ΐιιάί Βίζαηύηί β Ροδώίζαηΐίηί 
άί ΥβηΒζία, ίηαιίξηταίο ροβΗί ξίοτηί οτ δοηο άα ιιηο άβί ρίύ βτηίηβηΐί δΐηάίοδί ίΐαΐίαηί, 
ίΐ ρτο(. ΒαβαβΙβ ΟαηίατβΙΙα, ρτοδββΐιβ οβξί βοη Ια βοη(βτβηζα άί ιιη αΙίτΒίΐαηΙο βτηίηβηΐβ 
8ΐιχάίο8ο βτββο, ίΐ ρτο(. ΝίβοΙαοβ ΤοτηαάαΗίβ, οτάίηατίο άί (ίΐοΐοβία Βίζαηύηα αΙΓ ϋηίνβτ- 

8Ϊίά άί Αίβηβ. 

ΒβηβΗβ ίΐ ηοτηβ β Γορβτα άβΐ ρτο(. ΤοτηαάαΗίβ είαηο δΐιβιβίβηΐβτηβηΐβ ηού ηβΐ 
τηοηάο άββΐί δΐιιάί, ίαηΐο άί Οτββία, φιαηϊο ά’Ιίαίία, ιηί δία Ιιιΐΐανία βοηββδδο άί ρτβδβηΐατίο 
ΗτβνβτηβηΙβ. 

II ρτο(. ΝίϋοΙαοδ ΤοτηαάαΗίδ έ ηαίο α Σα Οαηβα, ηβΙΓίδοΙα άί ΟτβΙα. Ηα εΐηάίαΐο 
αΙΓ ϋηίνβτδίΐά άί Αίβηβ, άονβ Ηα βοηβββΐιίΐο ηβΐ 1935 Ια Ιαιιτβα ίη Ιβίΐβτβ οοη αη’ίηιροτ- 
Ιαηΐίδδίτηα Ιβ$ί 8ΐιί πιαηοδβτίΐή β Ιβ βάίζίοηί άβΐ ηοδίτο ροβία ηαζίοηαΐβ Όίοηρείοδ 8οΙοτηόδ. 

8ηοββ88ίναιηβηΙβ Ηα βοηιρίβίαίο ί δΐιοί δΐιιάί (1938 -1939) αΙΓ ϋηίνβτδίΐα άί Ρίβα. (?ιο- 
ναηίδδίτηο β βηίταίο ηβΐ εβτνίζίο ατβΗίνίδΐίβο, άίνβηίαηάο ροί άίτβΐίοτβ άβΙΓΑτβΗίνίο 

Βίοήοο άί Οτβία (α Σα Οαηβα), οΗβ Ηα ρτοννβάυΧο αά οτάίηατβ πιβίοάίβατηβηΐβ (1933 - 

47). 1η ΒΒξΐιίΐο νβηηβ ηοηιίηαίο άίτβΐίοτβ άβξΐί ΑτβΗίνί ΟβηβταΙί άβΙΙο 8ΐαΙο άί Οτββία 
αά Αίβηβ (1947 -1950). ΝβΙ 1950 έ είαίο βίβίΐο ρτο^βεεοτβ οτάίηατίο άί (ιΐοΐοβία ύΐζαηίίηα 
αΐΐα ΕαοοΙία άί Σβίίβτβ άβΙΓϋηίνβτδίΐύ άί Αίβηβ, άονβ, άορο βδδβτ δΐαίο ρβτ άηβ νοίίβ 
ΡτΒδίάβ άί ΕαβοΙία, ίηβββηα ΙιιΙΙοτα. ΑΙΙα εηα δβηοΐα βί 8οηο (οττηαχί τηοΐΐί οαίβηίί άίβββροΐί. 

Σ'ορβτα 8βίβηύ(ίβα άβΐ ρτο(. ΤοτηαάαΗίδ έ ίτηροηβηΐβ β άί ξταηάβ ίπιροτίαηζα βά 
ίηάηοΒ αά ιιη δβηεο άί νβτα ατητηίταζίοηβ. Νοη ββίδΐβ ςιιαβί ατξοτηβηΐο ο δβΙΙοτβ άβΙΙα 
/ίΐοΐοβία β άβΙΙα δίοτία Μζαηίίηα β ροβώίζαηύηα α βιιί ίΐ ηοείτο βηιίηβηΐβ δΐιιάίοδο ηοη 
αΗΗία άαίο ιιη ρτβζίοβο βοηίτώιιΐο, βδβτβίΐαηάονί Ια 8ΐια ίηβΙαηβαΗίΙβ αιΐίνίΐά βά ίΐ εηο 
αβιιτηβ. I ρίύ φιαίφοαύ ρΒτίοάίβί βτβοί άβΙΓιιΙίίηιο Ιτβηίβηηίο, Ιτβ άβί φΐιαίί ΒβΙί ρβτδοηαΐ- 

πιεηΐβ άίτίββ άα αηηί, Μοηάαηο άβί δΐιοΐ άοΐύ β Ββηιρτβ οτίβίηαΐί είηάΐ (ιΐοΐοβίβί, Ιίηβΐιί- 
8ΐίοί, 8ΐοτίϋί, ραΐβοξταβοί β ρετβηο ατοΗβοΙοβίοί, ρβτ ηοη άίτβ άβΙΙβ 8ΐιβ βάίζίοηί άί Ιβδίί 
β άοβιιτηβηή β άβΙΙβ τβββηδίοηί ΜΒΙίοβταββΗβ. II βαίαίοβο άβΙΙβ ριώύΐίβαζίοηί άβί ρτο(. 

ΤοηιαάαΗίδ αηηονβτα ρίύ άί βίη^ιιβοβηΐο ίίΐοΐί, τοβίο,&Β ρβτ βιιί ηοη τηί έ ροδδώίΐβ βίβηβατηβ 
ηβρριιτβ ί ριύ ίηιροτίαηΐί. Ώοντδ ρβτοίδ Ιίτηίΐαττηί ά βίΐατβ ί ειιοί Ιίδτί ρίύ ηοΐβνοΐί οοτηβ: 

αΟίηδβρρβ ντίβηηίο β ΟτβΙα ηβϊ 1400» (1947), Γβάίζίοηβ βτίΐίβα ίη ςιιαΙΙτο νοίιιτηί άβΙΙβ 
ροβδίβ άί Βοτηαηο ίΐ ΜβΙοάβ (1952-1962), Γ«Ιηίτοάιιζίοηβ αΙΙα /ΙΙοΙοβία Μζαηίίηα» 

(δίτιιηίβηΐο βδδβηζίαΐβ ρβτ οβηί ΗίζαηίίηοΙοβο), οΗβ έ δίαΐα τίρβίιιίαηιβηΐβ τίδίατηραΐα 
(1952, 1958, 1965), ξΐί «8ΐοτίβί άβΙΙα οαάιιία άί ΟοβΙαηΐίηοροΙί» (1953), Γ«ΕρίδΙοΙο- 

βταβα ΗίζαηΐίηαΛ (1955), Ια «8ΐοτία άβΙΙβ Ιβίίβτβ Ηίζαηιίηβ 1204 - 1453» (1957), Ια 
*8ίΙΙοββ άί δΐηάί β ιβδίί 5ίζαηύηη (1961), βΐί %8ΐηάί ηβοΐβΐίβηίοί)) (1953), Ια «Βββίΐα άί 
δίαάί 8ΐύΙα ΙβΙΐβταίιιτα ηβοβτββα» (1964) βά ίηβηβ Γβάίζίοηβ άβΙΙβ ορβτβ άί Όΐοηρείοδ 
8οΙοτηο8 (1954). 

Ρβτ ςμββία να»1α βά ίηββδδαηΐβ αΐΐίνίΐά δβίβηιίββα ίΐ ρτο(. ΤοτηαάαΗίδ, 6Ηβ έ τηβηώτο 
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άί τηοΙΐΐ$8ΐηιβ Αδδοοίαζίοηί Οιιΐΐιιηιΐί, §τβοΗβ β δίταηίβτβ, οοπιβ ριΐΓβ Ρτβδΐάβηίβ άβΙΙα 
8οοίβΙα δοίβηΐίβοα άί Αίβηβ β 8β§τβίατίο ΟβηβταΙβ άβΙΙα 8οοίβίά άί 8ΐηάί ΒίζαηΙίηί, 
§οάβ άί τβρηίαζίοηβ ίηΙβΓηαζίοηαΙβ βά έ οοηβίάβΓαΙο οξξί ηηο άβί ρίύ αηίοτβνοΐί Ηζαηύηο· 
Ιοξί αηοΗβ (ηοή άί Οτβοία. Ενίάβηΐβ Χβ$ύπιοηίαηζα άί ςηβ$ΐα βΐίτηα έ Ια Ιαητβα «Ηοηοτίζ 
οαηβα» οΗβ Γϋηίνβτδίΐά 8ΐαΙαΙβ άί ΜίΙαηο $1ί Ηα νοίηίο οοη/βτίτβ Ιο $οοτ8ο ΡβΗΒταίο. 
ΟοβΙ, ξταζίβ α ραβδίο αΙιίδ$ίπιο ηοοηο$οίπιβηΙο, «ί βοπο δίτβΐΐί αηοοτ ρίύ ί νίηοοίί βρίηΐηαΐί 
οΗβ Ιο Ιβξαηο, βη άαΐ Ιβτηρο άβί δαοί 81 ηάί ξίοναηίΐί α Ρίβα, αΙΓΙίαΙία β αΙΙα Ιταάίζίοηβ 
δβίβηΐίβ,οα β ουίίηταΐβ ίΐαΐίαηα, II ρτο(. ΤοπιαάαΗίδ ϊη/αίΐι Ηα ανιάο ρίύ νοίΐβ Γοοοαβίοηβ 
άί οοηάηττβ τίοβτοΗβ ηβξΐί ατοΗίνί β ηβΙΙβ ΗιΗΙίοΐβοΗβ ά’ΙίαΙία β άί οοΙΙαδοτατβ οοη βΐηάίοδί 
ίΐαΐίαηί, άαίο οΗβ τηοΐΐί βαοί Ιανοή Ιταΐΐαηο ατξοηιβηΐί άί οοπιηηβ ίηΐβτβδδβ ξτβοο β ΐΐαΐίαηο. 

Ιη ρατίίοοίατβ βξΐί δί β οοοηραίο άβΙΙο βΐηάίο άβΙΙα δίοτία β ΙβΙίβταΙατα άβΙΙα $ιια ίβοΐα 
ηαΐαΐβ, ΟτβΙα, οΗβ, ρβτ ςηαβί οίηφηβοβηΐο αηηί, (α Ια ρίύ ίπιροτίαηΐβ οοΐοηία άβΙΙα 8βτβηΪ8δί- 
τηα ί η οτίβηΐβ. ή οοη Ια οοπιρβίβηζα άηηφηβ άβΙΙο βρβοίαΐίδία οΗβ βξΐί οί ρατίβτά δίαββτα 
ρτορτίο 8ΐι <[\ιβ8ίο Ιβηια, οίοέ 8η Οτβΐα άηταηίβ ίΐ ρβτίοάο Ιηιζαηΐίηο β νβηβζίαηο. 8οηο 
ϋβτίο οΗβ $ηβ3ΐο βοξξβΐίο δηβοίΐβτά V ίηΐβτββδβ άβί Π08ΐΓ0 οατο β δοβίίο ηάίίοτίο, οΗβ άβδίάβτο 
τίη§ταζίατβ νίναηιβηΐβ ρβτοΗβ Ηα νοίηίο, αηοοτα ηηα νοίΐα, οοττίεροηάβτβ αΙ ηοβίτο ίηνίΐο. 

Όορο ανβτ τίηξταζίαίο ίΐ οατο οοΙΙββα βά ατηίοο ρτο/. ΤοτηαάαΗίε, αΐ ςιιαίβ τηί Ιβ%α 
ηοη βοΐο Ια οοτηηηβ οτί§ίηβ οτβίβδβ πια αηοΗβ ηηα Ιηη§α β δίτβίΐίδδίπια οοΙΙαΗοταζίοηβ βά 
αιηίοίζία, ρβτ Γοηοτβ οΗβ οί Ηα (αΐΐο νβηβηάο α ρατίατβ άα ηοί, Ιο ρτβ%ο άί ρτβηάβτβ Ια 
ρατοΐα. 

ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

Κατά τό Ετος 1966 έγένοντο αί έξής έργασίαι: 
1) Έσυνεχίσθη ή ταξίνόμησις κατά κλάδους καί όποκλάδους τοΟ Αρχείου τής “Οθω¬ 

νικής περιόδου (1833-1862). 
2) Ήρχιοεν ή ταξίνόμησις κατά Ετη τοϋ Κλάδου Α'. 
3) Έταξινομήθησαν καί κατεγράφησαν τά νέα προσκτήματα τών ΓΑΚ καί τής Βι¬ 

βλιοθήκης. 
4) Έτακτοποιήθη κατά κλάδους έν τφ Παραρτήματι τών ΓΑΚ τό “Αρχεΐον τοϋ Υ¬ 

πουργείου Παιδείας. 

5) Έτακτοποιήθη έπίσης έν τφ αΰτφ χώρφ τό “Αρχεΐον τοϋ Προξενικοϋ Δικαστη¬ 
ρίου Κωνσταντινουπόλεως (Κώδικες 1 - 340). 

6) Ένηργήθησαν έπιθεωρήσεις άρχείων πρός καταστροφήν. 
7) Ήλέγχθησαν τά δικαιολογητικά καταστροφής άχρήστων άρχείων Νομαρχιών, 

Οικονομικών Εφοριών κλπ. 
8) Έξυπηρετήθησαν οΐ έρευνηταί καί τό κοινόν διά παροχής πληροφοριών καί 

άλλων στοιχείων. 
9) Έξεδόθησαν άντίγραφα τών έν τοϊς ΓΑΚ παλαιών συμβολαίων. 
10) Έφωτογραφήθησαν έγγραφα καί χειρόγραφα διά λογαριασμόν τών έρευνητών. 
11) Έγένετο ή έκτύπωσις όπό τοϋ Έθν. Τυπογραφείου τοϋ Δ’ τόμου τοϋ δημοσιεύμα¬ 

τος τών ΓΑΚ «Άρχεϊον Κουντουριωτών» (Τόμος Τ'). 

ΣΤΕΓΗ 
Τό πρόβλημα τούτο Απασχολούν τά μέγιστα τήν ύπηρεσίαν, ούδεμίαν έσημείωσε 

πρόοδον. 
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ΠΡΟΣΚΤΗΜΑΤΑ 

Κατά τό έτος τοΟτο είσήχθησαν τά κάτωθι αρχειακά είδη : 

α) Υπηρεσίακ ώ ς : 

1) Φάκελλος τής Νομαρχίας Καβάλλας περιέχων περί τά 380 έγγραφα τών έτών 
1945 - 1947 χρήσιμα διά τήν έχθρικήν κατοχήν καί τήν δράσιν τών Κομμουνιστών είς τήν 
Βόρειον Ελλάδα. 

■ 2) Είκοσι τρία (23) πρωτόκολλα καί εύρετήρια τού Αρχείου τοΟ Προξενικού Δικαστη¬ 
ρίου Κωνσταντινουπόλεως τών έτών 1854-1923. 

β) Έ κ δ ω ρ ε ά ς : 

1) Είκοσι τέσσαρες (24) αύτόγραφοι έπιστολαί τού Κυβερνήτου Ίω. Καποδιστρίου 
τών έτών 1830-1831 πρός τόν Π. Γεννατάν (δωρεά Κυρίας Μαρίας Π. Γεννατά). 

γ) Έξ Αγοράς: 
1) Μικρά συλλογή έκ πεντήκοντα έγγράφων τών έτών 1821 - 1861, έχουσα άναλυτι- 

κώς οΰτω: 
α) Αναγνώστης Κατσηφός, έκατόνταρχος 1821 - 1846, τεμάχια 8 (έπιστολαί, πιστο¬ 

ποιητικά) καί §ν Έφοδιαστικόν τής Φιλικής Εταιρείας κρυπτογραφικόν τής 21: Μαρτίου 
1821. ... '.■.·· ■.■·:. ;;; 

β) Βασίλειος Κατσηφός Ήπειρώτης, καθηγητής έν τή Στρατιωτ. Σχολή Εύελπίδων 
τών έτών 1825-1861, τεμάχια 17 (έγγραφα σπουδών έν τή Ίονίφ Ακαδημία, άπονομαί 
παρασήμων, ύπηρεσιακά). 

γ) Μιχ. Σωτ. Γεωργιάδης έκ Κωνσταντινουπόλεως ύπάλληλος Υπουργείου Εσω¬ 

τερικών, διδάσκαλος Ιχνογραφίας είς τό Πολυτεχνεΐον, τών έτών 1824- 1844, τεμάχια 18 
(πιστοποιήσεις περί τών έκδουλεύσεων τού πατρός του καί ύπηρεσιακά διάφορα). 

δ) Διάφορα, τεμάχια πέντε (5). · 

2) Χφ. χαρι. τών άρχώνποϋ 20ού. αί. Αότόγραφον ήμερολόγιον τού πολέμου τοϋ 1897 

γραφέν ύπό Νικολ. Σ. Άντύπα. Σχηματίζεται έκ προχείρου συρραφής τριών μικροτέρων 
τετραδίων, διαστάσεων, τοΟ μέν α' 0,21 χ 0,14 μ., τών δέ β' καί γ' 0,20 χ 0;15 μ., μετά προχεί¬ 

ρου καλύμματος έξ εύτελοϋς χάρτου. Τό α' τετράδιον καταλαμβάνει, τάς σελίδας 1 -36, 
τό β' τάς 37 - 74 ούν δύο άνευ άριθμήσεως καί τό γ' τάς 75 - 93 σύν 3 άνευ άριθμήσεως.. 

Είναι γεγραμμένόν διά μολυβδίδος πλήν τής σελ. 92 καί μέρους τών 91 καί 93 γεγραμμένων 
διά μελάνης. Είναι ήριθμημένον κατά σελίδας ύπό τού γράψαντος. 

"Αρχεται: «Σύντομος βιογραφία τον Νικολάου Σ. Άντύπα». (σελ. 1). 

Τελευτή : «Τήν 23ην 9Ιουνίου ήμέραν Τετάρτην πρωί άπεχωρίοθη συζύγου, τύκναίν 
καί συγγενών τω Ιτει 1900», 

3) Μικρά Συλλογή έξ ένδεκα φσκέλλων περιέχουσα διάφορα άρχεΐα ώς έξής : 
α) Άρχεΐον τού νομισματολόγου Σβορώνου περιέχον: 
1. Ποικίλα, τεμάχια 110, τών έτών 1895 - 1925. 
2. ΡΓοερεοΙαβ καί προγράμματα έκδοτ. οίκων έξωτερικοϋ, τεμάχια 15. 
3. Αλληλογραφίαν έμπορικήν έξωτερικοϋ καί μέ έκδοτικούς οίκους έξωτερικοϋ, 

τεμάχια 435, τών. έτών 1904 -1925* 
β) Κατάστιχον χαρτφον, διαστ. 0,375 X 0,133 μ., έσταχωμένον διά ναστοχάρτοη μετά 

δερμάτινης ράχεως. Είς τά 30 πρώτμ φόλλα καταγράφονται λογαριασμοί τών έτών 1801 -- 
1848. Έκ τού τέλους άναγράφονται άναστρόφως πράξεις γεννήσεων καί γάμων, τών έτών 
1805-1878. 

γ) Έγγραφα διαφόρων (Νότη Μπότσαρη 1822, 1825, έπάρχου Κορινθίας 1833, Νο¬ 
μάρχου Αττικής 1872, *Α. Μικέλη πρός Ί. Πρόκον 1856), όκτώ έγγραφα σχετικά μέ 
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αγοραπωλησίας κτημάτων είς Εύβοιαν (1877- 1817), άκέφαλον έγγραφον τού 1792 (;)- 
δ) Έξοδα κηδείας τού Ά. Άβέρωφ 25 Μαΐου 1910 (όκτώ Εγγραφα), 
ε) Λεύκωμα Αθανασίου Γεωργιάδη Μηχανικού περιέχον Αλληλογραφίαν τό&ν Ετό&ν 

1879- 1914. 
ς) Κατάστιχον λογιστικόν τής οίκογενείας Βούρου τό&ν Ετό&ν 1851 - 1883. 
ζ) Φάκελλος Βοζίκη περιέχων Εμπορικήν Αλληλογραφίαν Ά. Άβέρωφ μέ Αλε¬ 

ξάνδρειαν καί οίκον Γ. Σκουζέ, τό&ν Ετό&ν 1904-1923. . 
η) Φάκελλος ύπό τόν τίτλον «Άπόβασις είς Σμύρνην 1919» περιέχων Ενδιαφέροντα 

στοιχεία τής Μικρασιατικής Εκστρατείας τό&ν Ετών 1919 -1923. 
θ) Φάκελλος οίκογενείας Μητσοπούλου, περιέχων 8 Εγγραφα τό&ν έτό&ν 1831 - 1890. 
ι) Φάκελλος έξ 20 νοταριακό&ν Εγγράφων καί 4 Εντύπων Εκ Ζακύνθου τό&ν Ετό&ν 1795- 

1885. 
ια) Φάκελλος περιέχων Εγγραφα καί Αλλα στοιχεία τής οίκογενείας Κοντοσταύλου, 

τής Επάνω Χρέπας Τριπόλεως, βιβλίον γεννήσεων τής Ενορίας Νέου Χωρίου καί Νερια- 
νών Κυδωνίας τού Ετορς 1899 καί Αλλα, τό&ν Ετό&ν 1876- 1930. 

4) Παρηγγέλθησαν μέσφ τού Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας 4536 φωτοτυπίαι 
Ιστορικών Εγγράφων τού Αρχείου Οπηι&ηί άποκειμένου είς τό Ατοίιίνίο Όι δίαίο τής Βενε¬ 
τίας. Προς τούτο Εξεδόθη ύπό τού Σ. Υπουργείου Ενταλμα Δραχ. 30.000 Επ’ όνόματι τής 
Τραπέζης τής Ελλάδος, αΐτινες θά παραδοθούν διά τού Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας 
είς τό Ατοΐιίνίο Οά 8ίαΙο Βενετίας. 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Είσήχθησαν τά κάτωθι Επιπλα, ήτοι: 
1) Γραφεία ξύλινα τό&ν 5 συρταρίων δύο (2). 
2) Κρεμάστρα (Καλόγηρος) μία (1) καί 
3) Καθίσματα ξύλινα (καρέκλαι) Εξ (6). 
Είσήχθησαν Επίσης πυροσβεστήρες : 
1) Τρεις (3) κοινής πυρκαΐας καί 
2) είς (1) ήλεκτρικής τοιαύτης. 
Έτοποθετήθησαν δύο αύτόματοι τηλεφωνικοί συνδέσεις, ήτοι : 
1) Ή ύπ’ άριθμ. 627 - 781 διά τό Γραφεϊον Διευθυντού Εν τφ Κεντρικφ Καταστή- 

ματι καί 
2) ή ύπ’ άριθμ. 230 - 239 διά τό Παράρτημα τόδν ΓΑΚ Εν τφ Μεγάρφ τής Παλαιας 

Βουλής. 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
Είσήχθησαν Εκ δωρεάς τόμοι 60, έξ Αγοράς 7 καί έβιβλιοδετήθησαν τόμοι 111 τής 

Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως καί 130 ίστορικό&ν βιβλίων. 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΝ 
Έλειτούργησε κανονικό&ς. Έσημειώθησαν 701 παρουσίαι άναγνωστό&ν. 
Έξυπηρετήθησαν δΓ Αλληλογραφίας ξένοι Ερευνηταί. 
Έγένετο έπίδειξις Εγγράφων καί χειρογράφων είς μαθητάς Γυμνασίου καί ξέγους 

Επισκέπτας. 

ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 

Έξυπηρετήθησαν ξένοι Επιστήμονες, δημόσιαι ύπηρεσίαι καί ίδιώται. 
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ΕΤΗΣΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ 

1) Έγένετο ή έκτύπωσις τοΟ Δ' Τόμου τής Σειράς «ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΓΑΚ» 
ύπό τόν τίτλον «Άρχεΐον Κουντουριωτών» (Τόμος Τ'). 

2) Ήτοιμάσθη ό Ε' Τόμος περιέχων τοΟ “Αρχείου Κουντουριωτών τά έγγραφα 
τοϋ 1826. 

ΤΟΠΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ 

Δι’ έγκυκλίου έζητήθη δπως τά Αρχεία ταΰτα γνωρίσουν τάς άνάγκας των, είς ήν 
άπήντησαν δλα σχεδόν, έπί τή βάσει δέ τών άπαντήσεων έχορηγήθη οίκονομική ένί- 

σχυσις ώς κάτωθι: 

Α) Τοπικά Αρχεία 

1) Βεροίας . Δρχ. 1.000 

2) Γορτυνίας . » 4.000 
3) Δωδεκανήσου. » 3.000 

4) Ηπειρωτικόν .  » 5.000 
5) Τονίου Γερουσίας. » 5.000 

6) Κεφαλληνίας . » 15.000 
7) Κοζάνης. » 2.000 

8) Μακεδονίας. » 54.000 

9) Νάξου. » 2.000 

10) Σπάρτης . » 3.000 

11) Σπετσών. » 1.000 
12) Ύδρας . » 5.000 

13) Χίου . » 4.000 

Β) Ιστορικά Αρχεία 

1) Ζακύνθου. Δρχ. 1.000 
2) Ιθάκης . » 1.000 

3) Κερκύρας. » 3.000 

4) Κεφαλληνίας . » 2.000 
5) Κρήτης . » 3.000 

6) Κυθήρων. » 1.000 

7) Λευκάδος. » 3.000 
8) Παξών . » 1.000 
9) Σάμου . » 1.000 

ΕΛΛΗΝΕΣ ΒΥΖΑΝΊΊΝΟΛΟΓΟΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ 

Ό κ. Δημήτριος Πάλλας, έφορος βυζαντινών άρχαιοτήτων έξελέγη ύπό 
τής Φιλοσοφικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου “Αθηνών τακτικός καθηγητής τής Βυζαν¬ 
τινής “Αρχαιολογίας (διορισμός 5 - 7 - 1966). 

“Ο κ. Νικόλαος Α. Λιβαδάρας διδ. τής Φιλοσοφικής Σχολής τοΰ Πανε¬ 
πιστημίου “Αθηνών έξελέγη ύπ’ αύτής ύφηγητής τής Κλασικής Φιλολογίας (διορισμός 
7 - 8 -1965) καί έν συνεχείς έντεταλμένος ύφηγητής (διορισμός 27 - 9 -1966) τοΰ αύτοΰ 
κλάδου. 

25-1-1968 
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κ. Νικόλαος Παναγιωτάκης, διδάκτωρ τής Φιλοσοφικής Σχολής 
έξελέγη ύπ’ αύτής ύφηγητής τής έδρας τής Βυζαντινής Φιλολογίας τοϋ Πανεπιστημίου 
Αθηνών (διορισμός 3 - 10 - 1966). Έξελέγη έκτακτος καθηγητής τής Μεσαιωνικής 
Φιλολογίας τοϋ Πανεπιστημίου Ίωαννίνων (25 - 1 -1968). 

Ό κ. Αθανάσιος Κομίνης, διδάκτωρ τής Φιλοσοφικής Σχολής έξελέγη 
ύπ* αύτής ύφηγητής τής έδρας τής Βυζαντινής Φιλολογίας τοϋ Πανεπιστημίου Αθηνών 
(διορισμός 4 -10 - 1967). 

ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 

α') ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 

Κέντρον *Ερεύνης τον Μεσαιωνικού καί Νέου 'Ελληνισμού μετωνομάσθη κατά τήν 
προσφάτως γενομένην άναβιάρθρωτιν (Νόμος 4545/1966, ΦΕΚ 190/24-9-66, τεΟχ. Α') 
τό μέχρι τοϋδε Μεσαιωνικόν 9Αρχείο» — Ινστιτοϋτον έρευνών καί μελέτης τοϋ Μεσαιω¬ 
νικού καί Νέου ΈλληνισμοΟ μέχρι τοϋ 1821. — Προσωπικόν : Διευθυντής Λ. Βρανούσης, 
4 μόνιμοι Συντάκται (Β. Σφυρόερας, Γ. Παπαδημητρίου, Π. Πετρής, X. Πατρινέλης), 
2 άπεσπασμένοι έκ τής Μ. Έκπαιδεύσεως (Ε. Σκουβαρας, Δ. Σοφιανός) καί 1 έκτακτος 
έπί συμβάσει δακτυλογράφος (Γ. Μποδιώτου - Δημητρακοπούλου). 

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ 1966.—Συνεχίσθησαν καί έφέτος αί συστηματικοί Απο¬ 
δελτιώσεις πηγών καί βοηθημάτων άναφερομένων είς τούς μετά τήν'Αλωσίν χρόνους 
(1453 -1821), αί όποΐαι έχουν Αποδώσει μέχρι τοϋδε ύπέρ τάς 300.000 δελτίων (Γΐςίιυε) 
Ιστορικού, γλωσσικοϋ κ.Α. ύλικοϋ, ταξινομημένων μεθοδικώς είς είδικάς δελτιοθήκας# 
χρησίμους είς τήν έξυπηρέτησιν καί συστηματοποίησιν τής έρεόνης καί είς τήν παρα¬ 
σκευήν σχετικών δημοσιευμάτων. Αί δελτιοθήκαι αύται άπό πολλών ήδη έτών έξυπηρε- 
τοϋν Έλληνας καί ξένους έρευνητάς, οί όποϊοι προσφεύγουν είς τό Ιδρυμα τοϋτο τής 
Ακαδημίας, ώς είς ΟπΙγο άε ϋοεαπιεηΙ&Ιΐοη, αυτοπροσώπως ή δι' άλληλογραφίας. 
Έκ τών κατά τό 1966 γενομένων έργασιών μνημονεύομεν τήν συμπλήρωσιν καί όλοκλή- 
ρωσιν τής Αποδελτιώσεως τής ένδεκατόμου Ελληνικής Βιβλιογραφίας τοΟ ΤεβΓαηά, 
τήν πλήρη καί συστηματικήν Αποδελτίωσιν τοϋ περί Ελλήνων κωδικογράφων γνωστοϋ 
Ιργου τών νοβεί - ΟετάΛευδεη, τήν Αποδελτίωσιν δεκάδων δημοσιευμάτων τοϋ Ν. Βέη 
καί Αλλων, τά όποια σχετίζονται μέ τήν ιστορίαν, τά χειρόγραφα καί τά έγγραφα τών 
μονών τών Μετεώρων κ.π.Α. 

Αί συλλογαί τοϋ Κέντρου, αί όποΐαι περιέχουν πολύτιμα χειρόγραφα, έγγραφα 
καί σπάνια έντυπα, έν πρωτοτύπφ ή φοτογραφημένα, έπλουτίσθησαν καί έφέτος μέ νέον 
ύλικόν. 

Οδτω, τό άρχεϊον μικροταινιών (ηιϊοΓοΓΠπίδ) καί φωτογραφιών έκ χειρογράφων 
κωδίκων, Ιστορικών έγγράφων καί σπανίων έντύπων, προερχομένων άπό βιβλιοθήκας. 
Αρχεία καί μοναστικά κέντρα τής Ελλάδος καί τοϋ Εξωτερικού, κατά τό λήξαν έτος σχεδόν 
έδιπλασιάσθη είς όγκον καί περιεχόμενον. Τό πλεϊστον τοϋ ύλικοϋ προέρχεται έκ τών 
Μονών τών Μετεώρων. (Μικροφίλμς χειρογράφων κωδίκων καί σπανίων έντύπων 1.300 
περίπου. Φωτογραφήσεις καί έκτυπωθεϊσαι φωτογραφίαι έγγράφων ύπέρ τάς 2.000). 

Ή βιβλιοθήκη τοϋ Κέντρου, αύστηρώς έξειδικευμένη καί Αρκούντως ένημερωμένη. 
Απέκτησε κατά τό λήξαν έτος (έξ Αγορών, Ανταλλαγών καί δωρεών) 230 τόμους βιβλίων 
καί περιοδικών (Αριθ. βιβλίου είσαγωγής 3697 · 3927). Μνημονευτέα ή δωρεά τοϋ έν Βενε¬ 
τία άντεπιστέλλοντος μέλους τής Ακαδημίας Αθηνών κ. Κωνστ. Μέρτζιου, ό όποιος 
προσέφερεν είς τήν βιβλιοθήκην τοϋ Κέντρου όλόκληρον σχεδόν τήν σειράν τών δήμο- 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ ΣΠΟΥΔΩΝ “Ετος ΛΕ' 31 
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σιευμάτων του, ών τά πλεΐστα δυσεύρετα (άριθ. βιβλίου είσαγωγής 3719- 3753, έγγρ. 
Μεσ. *Αρχ. 1118/13-2-66). 

Έπιστημονικαί άποστολαί έπραγματοποιήθησαν καί έφέτος εΐς 
Μετέωρα καί άλλας Θεσσαλικάς μονάς (άπόφ. Συγκλήτου 792/23 - 6 - 66). Ό διευθυντής 
τοϋ Κέντρου Λ. Βρανούσης καί οί συντάκται Γ. Παπαδημητρίου, Ε. Σκουβαρας καί Δ. 
Σοφιανός, συνοδευόμενοι καί ύπό είδικοϋ φωτογράφου, μετέβησαν καί είργάσθησαν έπί 
δύο έβδομάδας (2-13 Ίουλ.) είς τάς Μετεωρικός μονάς τής Μεταμορφώσεως καί τοϋ 
Βαρλαάμ, καθώς καί είς τήν Μονήν Δουσίκου. Ή άνίχνευσις, έπισήμανσις, περιγραφή καί 
φωτογράφησις χειρογράφων κωδίκων καί έγγράφων άπέδωκε πλουσιώτατον υλικόν, τό 
όποϊον ταξινομείται καί μελετάται, άρξαμένης ήδη τής προεργασίας διά τήν έκδοσιν 
καί έπιστημονικήν παρουσίασίν του. 

Μέ βραδύν άλλά σταθερόν ρυθμόν συνεχίσθησαν αί έκδόσεις τοϋ Κέντρου. 
Έξετυπώθησαν τρεις καθυστερημένοι τόμοι τής Έπετηρίδος τον Μεσαιωνικόν 

9 Αρχείου (τόμ. 10, 11 καί 12) καί εύρίσκονται ύπό έκτύπωσιν άλλοι δύο. 
Ό έκ τών καταλοίπων τοϋ Αειμνήστου Ακαδημαϊκού Νίκου Βέη όγκώδης 

Κατάλογος των χειρογράφων κωδίκων των Μετεώρων, τοϋ όποιου ή έκτύπωσις έχει 
περατωθή, σονεπληρώθη μετά τον έξ αύτοψίας έλεγχον καί τήν άναψηλάφησιν τοϋ όλου 
ύλικοϋ, μέ 100 περίπου σελίδας Προσθηκών καί Διορθώσεων, μέ συστηματικά εύρετήρια 
καί μέ 100 περίπου φωτοτυπικούς πίνακας έκτός κειμένου. Ό πρώτος ούτος τόμος τοϋ 
έργου, ύπερβαίνων τάς 800 σελίδας, έλπίζεται ότι συντόμως θά τεθή είς κυκλοφορίαν. 

Ή ’Ολνμπιώηββα (μονογραφία περί τής όμωνύμου Θεσσαλικής μονής μετά κατα¬ 

λόγου χειρογράφων κωδίκων κλπ.), έργον τοϋ συντάκτου κ. Εύαγγ. Σκουβαρά, 

έξετυπώθη σχεδόν έξ όλοκλήρου καί συντόμως θά τεθή είς κυκλοφορίαν. 
Έπροχώρησεν έπίσης ή έπεξεργασία τής ύπό τοϋ Ακαδημαϊκού κ. Άναστ.. 

Όρλάνδου καταρτισθείσης συλλογής τών Χαραγμάτων ( = βυζαντινών καί μετα¬ 
βυζαντινών έπιγραφών) τον Παρθενώνας, έργου τό όποιον έχει περιληφθή είς τήν αύτήν 
σειράν τών αϋτοτελών δημοσιευμάτων τοϋ Μεσαιωνικού Αρχείου. 

Πλήν τών Ανωτέρω, τό έπιστημονικόν προσωπικόν τοϋ Κέντρου παρουσίασε καί 
Ιδια δημοσιεύματα. 

Τό Κέντρον Έρεύνης τοϋ Μεσαιωνικού καί Νέου Ελληνισμού έξεπροσωπήθη 
έφέτος είς τρία διεθνή έπιστημονικά συνέδρια: 

Είς τό Β' Διεθνές Κρητολογικόν Σννέδριον (συνελθόν είς Χανιά 12-18 Άπριλ.) 

μετέσχον 0 διευθυντής τοϋ Κέντρου Λ. Βρανούσης καί οί συντάκται Β. Σφυρόερας, Γ. 
Παπαδημητρίου, Χρ. Πατρινέλης. Έκαστος τούτων προέβη καί είς ίδίαν έπιστημονικήν 
άνακοίνωσιν. 

Είς τό Α' Διεθνές Σννέδριον Βαλκανικών Στιουδών (συνελθόν είς Σόφιαν, 26 Αύγ. - 

1 Σεπτ.) μετέσχον 0 διευθυντής τοϋ Κέντρου Λ. Βρανούσης καί οί συντάκται Β. Σφυ¬ 
ρόερας καί Χρ. Πατρινέλης (άπόφ. Συγκλήτου 792/23 - 6 - 66). Έκαστος τούτων προέβη 
καί είς Ιδίαν έπιστημονικήν Ανακοίνωσιν. 

Είς τό ΙΓ* Διεθνές Σννέδριον Βυζαντινών Σπουδών (συνελθόν είς Όξφόρδην, 5-10 

Σεπτ.) μετέσχεν ό διευθυντής τοϋ Κέντρου Λ. Βρανούσης. 

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ 1967. — Έν Αρχή τοϋ έτους έπραγματοποιήθη ή μεταφορά 
τών γραφείων τοϋ Κέντρου έκ τών ύπογείων τοϋ μεγάρου τής Ακαδημίας, όπου τοϋτο 
έστεγάζετο Από τής ίδρύσεώς του, είς τό έπί τής όδοΰ * Αναγνωστοποόλου 14 νέον κτίριον 
(τό Μέγαρον Γ. Οικονόμου), όπου έγκατεστάθησαν καί τά Αλλα Κέντρα Ερευνών τής 
Ακαδημίας. Ή προεργασία καί ή έκτέλεσις τής μεταφοράς, ή έγκατάστασις καί έπανατο- 
ποθέτησις βιβλιοθηκών, δελτιοθηκών, φιλμοθηκών, χειρογράφων. Αρχείων, φωτογραφικού 
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υλικού κλπ., ή έπαναταξινόμησις καί 0 έλεγχος τών πάντων έξ ύπαρχής, άπήτησαν μακράν 
καί κοπιώδη έργασίαν, έργασίαν έν πολλοΐς χειρωνακτικήν, τήν όποίαν τό προσωπικόν 
τοΟ Κέντρου άνέλαβε καί έξετέλεσε μέ ζήλον. 

Ή στενότης τού διατεθέντος ήμΤν χώρου καί ή έλλειψις έπαρκών καί καταλλήλων 
έπίπλων έμποδίζουν τήν άνετον έναπόθεσιν καί ταξινόμησιν τοΟ συσσωρευθέντος παντο¬ 
ειδούς ύλικού. "Ενεκα τούτου καί ή μεγάλη περί Θράκης καί Θρακών άρχειακή Συλλογή 
Σταμούλη καί τά βιβλία τής δωρεάς Γ. Άρβανιτίδου, άνήκοντα καί ή μέν καί τά δέ εϊς 
τό ήμέτερον Κέντρον, παρέμειναν είς τό κεντρικόν μέγαρον τής Ακαδημίας. 

Τό προσωπικόν τού Κέντρου έξακολουθεΐ νά είναι όλιγαριθμότατον (4 μόνιμοι 
Συντάκται, έπί 8 όργανικών θέσεων, καί 2 άπεσπασμένοι έκ τής Μ. Έκπαιδεύσεως). 
Κατά τό β' έξάμηνον τού λήξαντος έτους, άνακληθέντων τών δύο άπεσπασμένων έκπαι- 
δευτικών, τό προσωπικόν ήλαττώθη άκόμη περισσότερον. 

Ή έλάττωσις τού προσωπικού, ή έπί πολλούς μήνας άναμονή τής έγκρίσεως τοΟ 
προϋπολογισμού δαπανών, ή περικοπή άναγκαιοόντων κονδυλίων καί ή άβεβαιότης δέν 
έπέτρεψαν έφέτος τήν έπιθυμητήν άνάπτυξιν τής δραστηριότητος τοΟ Κέντρου καί τήν 
πραγματοποίησιν έργασιών άπαιτουσών είδικάς δαπάνας. 

Ή προγραμματισθεΐσα έρευνητική άποστολή είς τάς Μονάς τών Μετεώρων δέν 
έπραγματοποιήθη. 

Εντός τού πλαισίου τών περιωρισμένων δυνατοτήτων του τό Κέντρον^συνέχισε 
τάς τρεχούσας έργασίας του. 

Αΐ όποδελτιώσεις πηγών καί βοηθημάτων έπλοότισαν μέ χιλιάδας νέων 
δελτίων τάς δελτιοθήκας τού Κέντρου. Μεταξύ τών άποδελτιωθέντων έργων είναι ή Εηογ- 
οίορέάίε άε ΓΙεΙαπι (τ. 1 - 2, Α - Ο), τό Βιβλιογραφικόν Εύρετήριον τού περιοδικού Θεο¬ 
λογία, 1923 -1962 (όπό Σ. Ρουμελιώτου, Άθήναι 1963), ή Ελληνική Θεολογική Βιβλιο¬ 
γραφία (1860 -1960) τών X. Τζώγα καί Π. Παπαευαγγέλου Θεσ/νίκη 1963), πολλαΐ πρα- 
γματεΐαι σχετιζόμεναι μέ τήν ιστορίαν καί τά χειρόγραφα τών Μετεώρων κ.π.6. 

Τόέκ Μετεώρων συγκομισθέν ύλικόν (μικροφίλμς, φωτογραφίαι καίσημειώ- 
σεις) ύπήρξεν άντικείμενον περαιτέρω διαλογής, ταξινομήσεων καί έπεξεργασΐας. Έπί 
τή βάσει συστηματικών άποδελτιώσεων έπλουτίσθη ό έκδιδόμενος έκ τών καταλοίπων 
τού Ν. Βέη Κατάλογος τών Μετεωρικών Χειρογράφων μέ συστηματικούς πίνακας κωδι- 
κογράφων, χρονικών σημειωμάτων, ένθυμήσεων καί άλλων χρησίμων εύρετηρίων. Έγέ- 
νετο ή άπαραίτητος προεργασία διά νά παραδοθή είς τό τυπογραφεϊον ό δεύτερος 
τόμος τού Καταλόγου τών Μετεωρικών Χειρογράφων. 

Ώς πρός τά Μετεωρικά έγγραφα— βυζαντινά καί μεταβυζαντινά, έκδεδο- 
μένα καί άνέκδοτα — τά άποκείμενα είς τά άρχεΐα τών Μονών τών Μετεώρων, είς τήν 
Μονήν Δουσίκου ή άλλαχού, έχει γίνει μακρά προεργασία, ώστε ταύτα νά συγκεντρωθούν 
καί νά έκδοθούν εϊς ςοΓριι». Συνεπληρώθη σχεδόν, έπί τή βάσει φωτογραφιών καί έξ 
αύτοψίας έλέγχου, ή μεταγραφή καί ή δακτυλογράφησή τριακοσίων (300) περίπου έλλη- 
νικών έγγραφων, κατεστρώθη δέ τό πρόγραμμα τής περαιτέρω έπεξεργασΐας τού ύλικού 
(άντιβολαί, άποδελτιώσεις προσώπων, τόπων, όρων κλπ.) διά τήν έπιστημονικήν παρου- 
σίασίν των. Ελλείψει είδικών πιστώσεων, ούδέν σχεδόν έγένετο διά τά όλίγα βλαχικά 
έγγραφα καί τό πλήθος τών τουρκικών. 

Είς τάς άρχειακάς συλλογάς τού Κέντρου προσετέθησαν νέαι προσκτή¬ 
σεις. Καθ’ ύπόδειξιν καί εΰγενή μεσολάβησιν τού κ. Δημ. Γκίνη, όκ. Κωνστ. Κ ω- 
σ τ ά κ η ς (Γεν. Διευθυντής τής “Ασφαλιστικής Εταιρείας «Ή Εθνική»), έδώρησεν ήμϊν 
είς φωτογραφικά άντίτυπα (πολυτελώς βιβλιοδετημένα είς δύο τόμους) δύο ΒιβλΙα 77ρα- 
κτικών τής 'Ελληνικής Κοινότητας τον Λιβόρνον. Τό πρώτον, έκ σελ. 176, περιέχει πρα¬ 
κτικά τών έτών 1768 -1817* τό δεύτερον, έκ σελ. 183, περιέχει πρακτικά τών έτών 1818 - 
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1849. Τά πρακτικά γράφονται εϊς γλώσσαν έλληνικήν. ΈπΙ τής προμετωπίδος ή έπιγραφή 
ίταλιστί: Ραηίύ β ΒαΙΙοΙαζίοηί άβΙΙα ΟΗίβεα Οτβοα Ια 8 (αηΐίβ )8ΐτηα ΤήηιΙά. Πρόκειται 
περί άξιολόγου ιστορικής πηγής διά τήν ζωήν και τήν δρασιν μιας άνθούσης άλλοτε 
Κοινότητος τού Έλληνισμοϋ τής Διασποράς. 

Είς τό άρχεϊον μικροταινιών (ΜΐοΓοίίΙΐΏδ) καί φωτογραφιών έκ χειρογράφων κωδί¬ 
κων, ίστορικών έγγραφων καί σπανίων έντύπων προσετέθη νέον ύλικόν έξ Αγίου Όρους, 
έκ τής Μονής ΠρουσοΟ, έκ Κυκλάδων νήσων καί έξ άλλων βιβλιοθηκών ή άρχείων. 

Εις τήν βιβλιοθήκην τοϋ Κέντρου είσήχθησαν κατά τό λήξαν έτος (έξ άγορών, έξ 
άνταλλαγών ή έκ δωρεών) 280 τόμοι βιβλίων καί περιοδικών (άριθ. βιβλίου εισαγωγής 
3928 - 4208). 

Έκ τών καταρτιζομένων καί ύπό έκδοσιν δημοσιευμάτων τοϋ Κέντρου έφθα- 
σαν εις τό πέρας τής έκτυπώσεώς των τρεις πολυσέλιδοι τόμοι τής Επετηρίδας (13, 14 
καί 15), ό Α' τόμος τού Καταλόγου τών Μετεωρικών Χειρογράφων τοϋ Ν. Βέη καί ή 
Όλνμπιώτισσα τού Εύαγγ. Σκουβαρά. 

Πλήν τών Ανωτέρω, τό έπιστημονικόν προσωπικόν τοϋ Κέντρου παρουσίασεν έπί- 

σης καί ίδια δημοσιεύματα. Εις ταΟτα συγκαταλέγονται καί δύο διδακτορικά! διατριβαί: 
τοϋ κ. Χρ. Πατρινέλη, ύπό τόν τίτλον Ό Θεόδωρος Άγα.λλιανός και οι ανέκδοτοι λόγοι 
τον καί τοϋ κ. Εύαγγ. Σκουβαρα, Στηλιτεντικά κείμενα τον ΙΗ’ αϊώνος. 

Δύο συντάκται τοϋ Κέντρου, ό κ. Βασ. Σφυρόερας καί ό κ. Χρ. Πατρινέλης, κατά 
τήν διάρκειαν τής κανονικής άδειας των έπραγματοποίησαν ίδίαις δαπάναις έρευνητικάς 
άποστολάς, ό μέν πρώτος είς Κυκλάδας, 6 δέ δεύτερος είς Κεφαλληνίαν, συγκομίσαντες 
έκεΐθεν άξιόλογον ύλικόν. 

β) ΚΕΝΤΡΟΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΛΕΞΙΚΟΥ 
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ ΑΥΤΗΣ 

Έτος 1966 

Κατά τό έτος τοϋτο ή συντελεσθεΐσα έν τφ Κέντρω έργασία έχει ώς έξής : 

ΣΥΝΤΑΞΙΣ: Έγένετο διά τοϋ άποθησαυρτσθέντος νέου ύλικοϋ ή συμπλήρωσις 
τών άρθρων τής σειράς γδορά - γωπολόγος, τών όποίων ήρχισεν ή έκτύπωσις. 

ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΙΣ - ΛΗΜΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΙΣ : ’Απεδελτιώθη ιδιωματικόν γλωσσι¬ 

κόν ύλικόν έκ χειρογράφων καί περιοδικών, ύπολογιζόμενον είς 30.000 δελτία. Ταϋτα 
έλημμάτογραφήθησαν καί έταξινομήθησαν ούτως ώστε νά είναι πρόσφορα είς τήν σύντα¬ 

ξιν τών οικείων άρθρων τοϋ Λεξικοϋ καί τήν έν γένει έπιστημονικήν έρευναν. 
ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ: Κατά τάς ύπό τής Ακαδημίας γενομένας άποστολάς πρός συλλογήν 

γλωσσικού ύλικοϋ οί συντάκται τοϋ Κέντρου μετέβησαν είς διαφόρους περίοχάς τής Ελ¬ 
λάδος ώς άκολούθως : 1) ό Τω. Ποϋλος είς Πόρον, 2) ό Δ. Βαγιακάκος είς Λακεδαίμονα, 
3) 6 ’Α. Κωστάκης είς Άγαθονήσιον, 4) ό Σ. Μάνεσης εϊς Β. Άνδρον, 5) ό Α. Καρανα- 

στάσης είς Ψαρά καί 6) ό Δ. Κρεκούκιας είς Τζουμέρκα. 
Τό συγκεντρωθέν γλωσσικόν ύλικόν άνέρχεται είς 1900 σελίδας. 
ΣΥΝΕΔΡΙΑ : Κατά τό έτος τοϋτο οΐ συντάκται τοϋ Κέντρου έλαβον μέρος είς διάφο¬ 

ρα Επιστημονικά Συνέδρια ώς άκολούθως : 
Είς το Β' Διεθνές Κρητολογικόν Σννέδριον, οί συντάκται Τω. Ποϋλος, Δ. Βαγια- 

κάκος, ’Α. Κωστάκης, Σ. Μάνεσης. Είς άνακοίνωσίν προέβη ό Δ. Βαγιακάκος ύπό τόν 
τίτλον : Κρήτες πρόσφυγες είς Πελοπόννησον έπί Καποδίστρια. Κυριάκος Χατζή - Πέτρου 
Βενιζέλος ύποδιδάσκαλος εις Μονεμβασίαν. 

Είς τά Θ' Διεθνές ’Ονοματολογικόν Σννέδριον τον Λονδίνου, ό συντάκτης Δ. Βαγια- 
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κάκος, δστις προέβη είς άνακοίνωσιν ύπό τόν τίτλον: Επώνυμα έκ πολιτικών καί στρα¬ 
τιωτικών τίτλων καί Αξιωμάτων. 

Εϊς τό Α' Διεθνές Βαλκανολογικόν Συνέδριον Σόφιας, ό συντάκτης Δ. Βαγιακάκος, 
δστις προέβη είς άνακοίνωσιν ύπό τόν τίτλον : ΤΑ Ύδρώνυμα τοπωνύμια τής Ελλάδος. 

Είς τό Β’ Διεθνές Συνέδριον Γλωσσικόν νΑτλαντος τής Μεσογείου εν Βενετίφ, 

ό συντάκτης Α. Καραναστάσης, δστις προέβη είς άνακοίνωσιν ύπό τόν τίτλον : Ή Ένε- 
τική έπίδρασις έπί τής Ελληνικής ναυτικής καί Αλιευτικής όρολογίας. 

Είς τό Γ' Συνέδριον τοϋ Χάρτου των 5Ιταλικών διαλέκτων έν Βτββεαηοηβ ό συντά¬ 
κτης Α. Καραναστάσης. 

Είς τδ ΙΓ' Διεθνές Βνζαντινολογικόν Συνέδριον τον Λονδίνου, ό συντάκτης X. Μά- 
νεσης, δστις προέβη είς άνακοίνωσιν ύπό τόν τίτλον: Ή συμβολή τής Βυζαντινής κληρο- 
νομίας είς τήν καλυτέραν γνώσιν τής Νέας Ελληνικής. 

ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΕΑΤΊΟΝ : Έπερατώθη ή έκτύπωσις τοΟ 9ου και 10ου τόμου. 
Τέλος είς τήν Βιβλιοθήκην τοϋ Κέντρου είσήχθησαν έβδομήκοντα τόμοι Λεξικών 

καί άλλων γλωσσικών βιβλίων. 

Έτος 1967 

9Από 1ης Όκτωβρίου κατόπιν γνωματεύσεως τής Εφορευτικής “Επιτροπής τοϋ Λεξι¬ 
κού καί άποφάσεως τής Συγκλήτου τής “Ακαδημίας άνέλαβε τήν διεύθυνσιν τοΟ Κέντρου 
Συντάξεως τοϋ Λεξικού ό παρ“ αύτφ ύπηρετών συντάκτης Δ. Βαγιακάκος. 

Κατά τό έτος τούτο συνεχίσθη ή έκτύπωσις τού δευτέρου ήμιτόμου τού 4ου τόμου 
τού Τστσρικσύ Λεξικού, παραλλήλως δέ έγένετο άποδελτίωσις, λημματογράφησις, κατό- 
ταξις και άνασύνταξις τών συντακτικών σειρών διά τού νέου ύλικού, ύπολογιζομένου είς 
35.000 δελτία. 

Κατά τάς γενομένας άποστολάς μετέβησαν, ό Δ. Βαγιακάκος είς Λακωνίαν, ό “Α. 
Κωστάκης είς περιοχήν Λαρίσης, ό Σ. Μάνεσης είς Πάρον, ό Δ. Κρεκούκιας είς “Ακαρ¬ 
νανίαν, ό Εύάγγ. Ρούσσος είς Σύρον. Ό συντάκτης Α. Καραναστάσης χορηγούσης τής 
Μπαγκείου “Επιτροπής, μετέβη έπί δίμηνον εϊς Καλαβρίαν τής Κάτω Ιταλίας προς συμπλή- 
ρωσιν τού έκ προηγουμένων έκεϊ Αποστολών του συγκεντρωθέντος γλωσσικού ύλικού 
έκ τών Ελληνοφώνων τής περιοχής έκείνης. 

Είς τό Κέντρον κατεγράφησαν 18 χειρόγραφα γλωσσικής ύλης, προερχόμενα έξ 
Αποστολών τών συντακτών τού Κέντρου καί έκ τού διαγωνισμού τής έν “Αθήναις Γλωσσι¬ 
κής Εταιρείας. Ταΰτα Ανέρχονται είς 4.000 σελίδας. 

Ήρχισεν ή έκτύπωσις τού 11ου τόμου τοϋ Λεξικογραφικοΰ Δελτίου. 
Ή Βιβλιοθήκη τού Κέντρου έπλουτίσθη δι’ έβδομήκοντα δύο τόμων λεξικών καί 

άλλων βιβλίων. 

γ') ΤΟ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ (1966-1967) 

Α) Είς τό Κέντρον τής Λαογραφίας, τού όποίου τό όλιγάριθμον προσωπικόν ένισχύ- 
θη τφ 1966 διά τού διορισμού τοϋ φιλολόγου κ. Γ. Αίκατερινίδου, έσυνεχίσθη καί κατά τα 
έτη 1966 καί 1967 τό έργον τής συλλογής καί μελέτης έκδηλώσεων τού έκ παραδόσεως 
λαϊκού πολιτισμού τών νεωτέρων Ελλήνων. Οδτω είσήχθησαν είς τό Τδρυμα: α) 202 νέαι 
συλλογαί λαογραφικής ύλης (σελίδες έν συνόλφ 14.318). Έκ τούτων 168 άπεστάλησαν 
ύπό έκπαιδευτικών λειτουργών, Ιδία τής στοιχειώδους παιδείας, 20 προήλθαν έκ τών λαο- 
γραφικών Αποστολών τοϋ έπιστημονικοϋ προσωπικού τού Κέντρου, 13 κατετέθησαν ύπό 
τρίτων, φίλων τής Λαογραφίας, μία δ* έτι μέ ύλην έκ τού παρά τά Μέγαρα προσφυγικοϋ 
συνοικισμού Μελί κατετέθη ύπό τοϋ Διευθυντού, Καθηγητοϋ κ. Γ. Κ. Σπυριδάκη. Ή συλ- 
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λογή αΰτη κατηρτίσθη ύπό τού φιλολόγου κ. Ήλία Χουρζαμάνη έντός τοΰ προγράμματος 
εϊδικής λαογραφικής έρεύνης, έκτελεσθείσης 6πό τοΰ κ. Σπυριδάκη δι’ οικονομικής ένι- 
σχύσεως τού Βασιλικού Τδρύματος Ερευνών, β) 1390 ήχογραφήσεις μουσικές δημοτικών 
Ασμάτων καί λαϊκών χορών, γ) Τό Κινηματογραφικόν τμήμα έπλουτίσθη διά τής κινημα- 
τογραφήσεως ύπό τοΰ συντ. κ. Γεωργ. Αϊκατερινίδου 20 λαογραφικών θεμάτων έπί ταινίας 
μήκους 1680 μέτρων. 

Β) Έρευνητικαί άποστολαί ένηργήθησαν έκ τού έπιστημονικού προσωπικού: 1) 
διά τοΟ κ. Δημ. ΟΙκονομίδοο εϊς τά χωρία Μονοδένδριον καί Βίτσα Ζαγορίου Ηπείρου. 

2) διά τοϋ κ. Κωνστ. Ρωμαίου εις Λακωνίαν. 3) διά τού κ. Σπυρ. Περιστέρη είς Βόνιτσαν 
καί Λευκάδα. 4) διά τοΟ κ. Στεφ. Ήμέλλου είς τάς νήσους Σίκινον, Φολέγανδρον καί Σέρι¬ 

φον. 5) διά τής δεσποινίδος "Αννης Παπαμιχαήλ είς Δυτ. Θεσσαλίαν (συνοικισμοί: Μου- 
ζάκιον, Άργιθέα, Θερινόν Καρδίτσης). 6) διά τοΰ κ. Γεωργ. Αϊκατερινίδου εϊς περιοχάς 
τών νομών Εόρυτανίας (Σταυροπήγιον), Σερρών ("Αγριανή, Σιτοχώρι καί 'Αγ. Ελένη), 

Αϊτωλίας καί Ακαρνανίας (Ξηρόμερον) καί τής νήσου Κρήτης ("Ανώγεια Μυλοποτάμου 
καϊ έπαρχ. Σητείας Μιραμπέλλου καί Λασιθίου). 7) διά τοΟ κ. "Αγγ. Δευτεραίου εϊς συνοι¬ 

κισμούς τών νομών Γρεβενών καί Κοζάνης καί 8) διά τοΟ έκτ. μουσικού Σταύρου Καρακά- 

ση εϊς τάς νήσους Κεφαλληνίαν καί Ζάκυνθον. 

Γ) Παραλλήλως πρός τό συλλεκτικόν έργον τούτο διεξήχθη καί τό τής άποδελτιώ- 

σεως καϊ τής άρχειακής ταξινομήσεως ποικίλης ύλης έξ 142 χειρογράφων συλλογών καί 
έντύπων έπίσης καί τό τής καταγραφής έκ ταινιών μαγνητοφώνου τής μουσικής 87 

Ασμάτων καί λαϊκών χορών. 

Εϊδικώτερον τό έπιστημονικόν προσωπικόν ήσχολήθη έτι εϊς τήν σύνταξιν καί έκτύ- 

πωσιν τού τρίτου τόμου τών Ελληνικών Δημοτικών τραγουδιών, ό όποιος θά περιλάβη 
μόνον μουσικήν, θά συνοδεύεται δέ ή έκδοσις αϋτη καί ύπό πέντε δίσκων μετά σχετικής 
έπ’ αύτών μουσικής. Αντίστοιχος έγένετο έναρξις τής παρασκευής καί τοΟ Β' τόμου εϊς 
τόν όποιον θά περιληφθοΰν Ασματα κατηγοριών αϊ όποϊαι δέν περιέχονται είς τόν Α" 

τόμον. Τής Έπετηρίδος τοϋ Κέντρου έκυκλοφορήθη ό τόμος ΙΖ' (1964), ήρξατο δέ ή έκτύ- 

πωσις τών τόμων ΙΗ' - ΙΘ' (1965 -1966) είς διπλοϋν. 

Δ) Ή εϊδική Βιβλιοθήκη τού Ιδρύματος έπλουτίσθη διά 370 τόμων περιοδικών, βι¬ 

βλίων καϊ φυλλαδίων (άρ. 4141 - 4515), προερχομένων έξ Αγοράς καί Ανταλλαγής πρός τήν 
Επετηρίδα τοϋ Κέντρου. 

Ε) Εϊς τήν Μουσειακήν συλλογήν, Αποτελούσαν Απαραίτητον τμήμα τοϋ Ιδρύματος, 

προσετέθησαν 199 νέα λαογραφικά Αντικείμενα κατά τό πλεΐστον δι* αγοράς έκ σχετικής 
πρός τούτο πιστώσεως τής "Ακαδημίας καί ύπό τού Συλλόγου τών Φίλων τού Λαογραφι- 
κοϋ "Αρχείου. 

Τ) Τό Κέντρον Λαογραφίας μέ άρτίαν έπιστημονικήν όργάνωσιν, δυστυχώς δμως 
μέ άνεπαρκή μέσα διά τήν άπρόσκοπτον λειτουργίαν του, άποτελεΐ άπό πολλοΟ Ίδρυμα 
διεθνώς γνωστόν, προσφέρον έπιστημονικάς ύπηρεσίας ού μόνον εϊς "Ελληνας έρευνητάς 
τοϋ νεωτέρου λαϊκού πολιτισμού άλλά καί είς πολλούς Αλλοδαπούς, προσωπικώς ή μέσφ 
διαφόρων Ιδρυμάτων. Εϊς τό Κέντρον είργάσθησαν κατά τό χρονικόν τούτο διάστημα 
εϊδικοί έρευνηταϊ μεθ’ ών έπί μακρόν χρόνον ό ΜίοΗβΙ δαυηιοΓ έκ Παρισίων, ή δ /νϊς Μο- 
ηίφίε Ρίνεζ έκ Βελγίου, ό καθηγ. Μ. Νββίετ έξ "Αμερικής κ.ά. 

Τό προσωπικόν τέλος τού Κέντρου μετέσχεν ένεργώς εϊς εϊδικά έπιστημονικά συνέ¬ 
δρια έν Έλλάδι καί είς τήν Αλλοδαπήν ώς κάτωθι: 

1) ΕΙς τό έν Χανίοις άπό 12-17 "Απριλίου 1966 Β' Διεθνές Κρητολογικόν Συνέ- 
δριον : ό Διευθυντής Γ.Κ. Σπυριδάκης καϊ οί συντάκται: Δημ. ΟΙκονομίδης, Κ. Ρωμαίος, 
Στέφ. Ήμελλος καί "Αννα Παπαμιχαήλ. 

2) ΕΙς τό έν Σόφιμ άπό 25 Αύγ· -1 Σεπτ. 1966 Α' Διεθνές συνέδριον τών Βαλκανι- 
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κών Σπουδών καί τών τής Νοτιοανατολικής Εύρώπης : δ Διευθυντής Γ.Κ. Σπυριδάκης καί 
οί συντ. Δημ. Οίκονομίδης καί Στέφ. Ήμελλος, ώς καί δ έκτ. μουσ. Στ. Καρακάσης. 

3) Ό διευθυντής Γ.Κ. Σπυριδάκης μετέσχεν ώς Αντιπρόσωπος τοϋ Κέντρου : α) είς 
ευρωπαϊκήν σύσκεψιν είς Ζάγκρεμπ Από τής 8-10 Φεβρ. 1966 είς ήν συνεζητήθη τδ θέμα 
τής συντάξεως ΕύρωπάϊκοΟ Λαογραφικοϋ "Ατλαντος μετά παρασκευής προηγουμένως 
και έκδόσεως σχετικοϋ "Ατλαντος είς έκάστην εύρωπαϊκήν χώραν, β) είς Βαλκανικήν σόσκ&ί 
ψιν είς Τίρανα άπό τής 17 -18 Ιουνίου 1966 πρδς έξέτασιν τοϋ θέματος τής μελέτης καί 
έκδόσεως μνημείων τοΟ λόγου τοϋ λαοϋ, τά όποια άπαντώνται κοινά είς τά έθνη τής Χερ¬ 
σονήσου τοϋ Αίμου, γ) είς Βαλκανικήν σύσκεψιν έν Βελιγραδίφ άπό τής 18 - 23 Μαρτίου 
1967 πρός συζήτησιν τοϋ θέματος τής έπί κοινοϋ προγράμματος κινηματογραφήσεως έκδη- 
λώσεων τοϋ λαΐκοϋ πολιτισμού είς τάς χώρας τής Χερσονήσου τοϋ Αίμου, δ) είς εόρωπαϊ- 
κήν σύσκεψιν είς ΡΓβίόιΐΓβ τής Δυτ. Γερμανίας άπό τής 13 -18 Νοεμβρίου 1967 είς ήν 
έξητάσθη τό ζήτημα τής περισυλλογής, μελέτης καί έκδόσεως τών πηγών τής δημώδους 
ποιήσεως καί μουσικής έκ τής περιόδου πρό τοϋ 15ου αίώνος. 

ΚΕΝΤΡΟΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Β.Ϊ.Ε. (1966) 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ : Τοϋτο άπηρτίσθη έκ τών έρευνητών καί βοηθών έρεόνης : Αθα¬ 
νασίου Κομίνη, Ελισάβετ Ζαχαριάδου - Οίκονομίδου, Μαρίας Νυσταζοποόλου, Νικο* 
λάου Οίκονομίδου, Έρασμίας Σιγάλα - Βρανούση καί Παναγιώτου Νικολοπούλου. 

ΧΡΗΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: Καί κατά τό 1966 αί βυζαντινοί 
συλλογαί έπλουτίσθησαν διά νέων άποκτημάτων : κειμένων φιλολογικών καί διπλωματι¬ 
κών, έργων χρηστικών, λεξικών, βιβλιογραφικών δελτίων, καταλόγων χειρογράφων κλπ., 
συνθετικών έγχειριδίων, έρευνητικών έργασιών, σπανίων έντόπων κλπ. Τά ένδιαφέροντα 
τό Κέντρον περιοδικά είσήχθησαν έν τφ προγράμματι τής συγκροτήσεως Βιβλιοθήκης 
Περιοδικών. Έγένετο πρός τούτοις άποδελτίωσις περιοδικών καί ταξινόμησις άρχειακοϋ 
καί παλαιογραφικοϋ όλικοϋ. 

ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΙΣ ΠΑΤΜΟΝ: Έγένοντο δύο άποστολαί ^Α, 

Κομίνης), καθ’ Ας περιεγράφησαν οί κώδικες 171 - 205 καί έφωτογραφήθησαν καθ’ όλοκλη- 

ρίαν οί κώδικες ύπ’ άριθμ. 205 - 241 καί οί κώδικες : 268, 269, 366, 378, 420, 428, 721, 794, 
806, 842, 859 καί 860. Μερικώς δέ έφωτογραφήθησαν οί έξής κώδικες : 246, 390, 638, 647, 
668, 696, 713, 715, 730, 785, 795, 811. Αί πραγματοποιηθεϊσαι είς τά χειρόγραφα φωτογρα- 
φίαι άνήλθον είς 15.000 λήψεις. 

Κατά τάς γενομένας έρευνας άνευρέθησαν νέοι κώδικες μή περιλαμβανόμενοι είς 
τούς καταλόγους τής Βιβλιοθήκης τής Μονής, ώς έπίσης καί τό όπ' άριθ. 891 Εδαγγέλιον, 
δπερ έθεωρεΐτο ώς άπωλεσθέν. Εόρέθησαν έπίσης σπαράγματα παλαιών κωδίκων. Πρός τήν 
Βιβλιοθήκην τής Μονής παρεσχέθησαν όπηρεσίαι συντηρήσεως, ταξινομήσεως καί Βι¬ 
βλιοθηκονομίας. 

ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΙΣ ΑΠΟΝ ΟΡΟΣ : Έπραγμα- 
τοποιήθησαν δυο άποστολαί (Π. Νικολάπουλος, Ν. Οίκονομίδης). Έφωτογραφήθησαν 
30 περίπου κώδικες τών Μονών Κασταμονίτου, Ξενοφώντος καί Ζωγράφου, καθώς έπίσης 
καί έκατοντάδες έγγράφων βυζαντινών, μεταβυζαντινών καί τουρκικών. (Σύνολον λήψεων 
4.000). Έγένοντο συμπληρωματικά! έργασίαι διά τήν έπιστημονικην ταξινόμησιν τοϋ 
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Αρχείου τής Μονής Διονυσίου και έξ ύπαρχής ταξινόμησις τοϋ Αρχείου τής Μονής Καστα- 
μονίτου. Ήρχισεν ή έπεξεργασία τοϋ ταξινομηθέντος καί φωτογραφηθέντος ύλικοΰ διά 
τήν προετοιμασίαν τής έκδόσεώς του. 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΤΗΜΟΝΙΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ: Α'. Κατά τό έτος 1966 τό Κέντρον Βυζαν¬ 
τινών Ερευνών μετά τοϋ ΔιευθυντοΟ αύτοϋ κ. Δ.Α. ΖακυθηνοΟ έλαβε μέρος είς τά κάτωθι 
Συνέδρια : 

1) Β' Διεθνές Κρητολογικόν Συνέδριον (Χανιά, 12- 17 Απριλίου 1966). 
2) Α' Διεθνές Συνέδριον Μελετών ΝΑ. Εόρώπης (Σόφια, 26 Αόγούστου -1 Σεπτεμ¬ 

βρίου 1966). 
3) ΙΓ' Διεθνές Συνέδριον Βυζαντινών Σπουδών (Όξφόρδη, 5-10 Σεπτεμβρίου 1966). 
Β'. Τό Κέντρον Βυζαντινών Ερευνών διατηρεί ώσαύτως στενήν συνεργασίαν μετά 

τών έν τή ξένη όμοειδών Ιδρυμάτων, ώς τοϋ Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών καί Νεοελ¬ 

ληνικών Σπουδών τής Βενετίας, τής Βατικανής Βιβλιοθήκης, τής Μονής τής Κρυπτο- 
φέρρης παρά τήν Ρώμην, τών Ινστιτούτων Βυζαντινών καί Νεοελληνικών Σπουδών τών 
Πανεπιστημίων Ρώμης καί Παλέρμου, τοϋ έν Παρισίοις Κέντρου Επιστημονικών Ερευ¬ 
νών, τοϋ έν Βελιγραδίφ ΒυζαντινολογικοΟ "Ινστιτούτου, τοϋ έν Βουκουρεστίω "Ινστιτού¬ 

του Μελετών ΝΑ. Εόρώπης, τοϋ έν Μόσχςι ΒυζαντινολογικοΟ "Ινστιτούτου τής "Ακαδημίας 
τών Επιστημών κ.δ. ΕΙδικώτερον τό ήμέτερον Κέντρον συνεργάζεται μετά τοΟ έν Παρι¬ 

σίοις ΙηδϋΙιιΙ άβ ΚοοΗογοΗο βί <Γ ΗίδΙοίΓβ άβδ Τβχίβδ διά τήν τακτικήν Ανταλλαγήν μικρο- 
ταινιών τών έν Έλλάδι άποκειμένων χειρογράφων πρός έξυπηρέτησιν τών ένδιαφερομέ- 

νων έπιστημόνων εϊς διεθνή κλίμακα. 

Γ\ Καί κατά τά παρελθόντα έτη καί κατά τό τρέχον έτος οΐ συνεργάται τοΟ Κέντρου 
προσεκλήθησαν όπό ξένων πανεπιστημίων καί έρευνητικών Ιδρυμάτων δι" έπιστημονικήν 
συνεργασίαν. 

Ούτω κατά τό τρέχον έτος 1966 ό Νικόλαος Οίκονομίδης προσκληθείς ύπό τοΟ 
€βηΐΓ6 Ναΐΐοηαΐ άβ Ια ΚοοΙιογοΙιο δοΐβηΐΐίΐφΐβ (VI® δοοίίοη) είργάσθη έπί τρίμηνον έν τφ 
φροντιστηρίφ τοΟ καθηγητοΟ Ρ. ΕοπιβΓίβ διά τήν παρασκευήν τής έκδόσεώς τών έγγραφων 
τής έν Άγίω Όρει Μονής Διονυσίου. 

Ωσαύτως ό Παναγιώτης Νικολόπουλος προσκληθείς είργάσθη εϊς τήν Βατικανήν 
Βιβλιοθήκην διά τήν σύνταξιν έπιστημονικοΟ εύρετηρίου χειρογράφων τής ώς άνω 
Βιβλιοθήκης. 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ : Εκτός τών γενικών τούτων έργων, 
τά όποια έπιτελοΟνται διά τής άπό κοινού έργασίας τών έρευνητών, τά μέλη τοϋ προσω¬ 

πικού προήγαγον Ιδίας έρεύνας: 

α) ΟΙ συνεργάται τοΟ Κέντρου έδημοσίευσαν κατά τό 1966 αότοτελώς καί είς έπι- 
στημονικά περιοδικά περί τάς 25 μελέτας καί διατριβής, τινές τών όποίων περιλαμβάνον¬ 
ται είς τόν κατωτέρω δημοσιευόμενον πίνακα τών περιεχομένων τοΟ Α' τόμου τών Σύμ¬ 
μεικτων. 

β) Έκ τών συνεργατών τοΟ Κέντρου αί Μ. Νυσταζοπούλου καί Ε. Βρανούση άνεκη- 

ρύχθησαν διδάκτορες τής Φιλοσοφικής Σχολής τοΟ Πανεπιστημίου "Αθηνών, ό δέ Α. Κομί- 
νης ύπέβαλεν είς τήν αύτήν Σχολήν τήν έπί ύφηγεσία διατριβήν του. 

ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ: "Εν τφ προγράμματι τών έπιστημονικών έργασιών τοΟ Κέντρου 
περιελήφθη καί ή έκδοσις συλλογικοΟ έργου ύπό τόν τίτλον «Σ ύ μ μ ε ι κ τ α», τό όποιον, 
χωρίς νά λάβη τόν χαρακτήρα αόστηρώς περιοδικοΟ δημοσιεύματος, έλπίζεται δτι θά άπο- 

βή σύν τφ χρόνφ τό δργανον τοϋ Κέντρου Βυζαντινών "Ερευνών. Ή έκτύπωσις τοϋ πρώτου 
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τόμου έκ σελίδων 334 καί 35 φωτοτυπικών πινάκων έπερατώθη. Άναγράφομεν ένταϋθα 
τά περιεχόμενα: 

Σελ. 
Διονυσίου Α. Ζακυθηνού, Προλεγόμενα .... 5- 10 
Βραχυγραφίαι .. 13- 15 
Αθανασίου Δ. Κομίνη, Ό νέος κατάλογος τών χειρογράφων τής έν 

Πάτμφ 'Ιερας Μονής Τωάννου τού Θεολόγου (Μέθοδος καί προβλή¬ 
ματα) ... 17- 34 

ΤοΟ αότοΟ, Σακκελίωνος παραλειπόμενα (Συμβολή πρώτη) .. 35- 75 
Μαρίας Γ. Νυσταζοπούλου, Ό τον κανικλείου καί ή έφορεία 

τής έν Πάτμφ μονής ... 76- 94 
Έρας Λ. Βρανούση, Κεκυρωμένη συλλογή έπισήμων έγγράφων τής 

έν Πάτμφ μονής είς είλητόν τοΟ ΙΑ' αίώνος ... 95-119 
Νίκου Ά. ΟΙκονομίδη, Σημείωμα γιά τό κεκυρωμένο άντίγραφο πα¬ 

λαιών έγγράφων τής Πάτμου . 120*124 
Αθανασίου Δ. Κομίνη, Λανθάνον δίφυλλον τοΟ Πατμιακοϋ Κον- 

τακαρίου 212.... 125 -136 
Έρας Λ. Βρανούση, Ανέκδοτος κατάλογος έγγράφων τής έν Πάτμφ 

μονής (ΙΒ' - ΙΓ* αΐ.) . 137-162 
Παναγιώτου Νικολοπούλου, Γραφείς καί πρότυπα τού Πατμια- 

κού έπιστολαρίου Μελετίου τού Πήγα. Ό Πατμιακός κώδιξ 396 καί ό 
Θεόφιλος Λιβύης .. 163-183 

Ελισάβετ Ά. Ζαχαριάδου, Συμβολή στήν ιστορία τοΟ Νοτιοα¬ 
νατολικού ΑΙγαίου (μέ άφορμή τά Πατμιακά φίρμάνια τών έτών 1454- 
1522).   184-230 

Μαρίας Γ. Νυσταζοπούλου, Τέσσαρα άγνωστα Ρωσικά έγγρα¬ 
φα ύπέρ τής έν Μήλφ μονής τής Θεοτόκου (1656-1705) . 231-256 

Παναγιώτου Γ. Νικολοπούλου-Νίκου Ά. ΟI κ ο ν ο μ ί δ η, 
Ιερά Μονή Διονυσίου. Κατάλογος τού Αρχείου . 257 - 327 

Κόδιιπιόε . 328 - 334 

ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (1967) 

Κατά τό έτος 1967 έγένοντο αί έξής έργασίαι: 

ϊ. ΤΑΕΙΝΟΜΗΣΙΣ 

1) Έσυνεχίσθη ή ταξινόμησις τών διαφόρων κλάδων τού ΌθωνικοΟ Αρχείου 
(1833- 1862). 

2) Έσυνεχίσθη ή ταξινόμησις τοϋ Αρχείου τοϋ Υπουργείου Εκκλησιαστικών καί 
Δημοσίας Έκπαιδεύσεως τού άποκειμέναυ είς τήν έν τφ Μεγάρφ τής Παλαιάς Βουλής 
Συμπληρωματικήν Αποθήκην (1880-1939). 

3) Έταξινομήθη καί κατεγράφη τό Άρχεϊον τού Προξενικού Δικαστηρίου Κων¬ 
σταντινουπόλεως (1854-1921), τού Καταλόγου δημοσιευθέντος είς τό περιοδ. Άρχεϊον 
τού Θρμκ. Λαογραφ, καί Γλωσσικού Θησαυρού, τόμος 33 (1967), σελ. 98 -108. 

4) Έταξινομήθησαν διάφοροι αύτοτελεϊς ΣυλλογαΙ (Άρχεϊον Πολυδ. Παπαχριστο- 
δούλου κλπ.). Ό Κατάλογος τού Αρχείου Παπαχριστοδούλσυ έδημοσιεύθη είς τό Περιοδ* 
Άρχεϊον τοΟ Θρ<?κ, Λαογρ. καί Γλωσσικού Θησαυρού, τόμος 33, σελ. 113 -122. 
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5) Συνετάχθη συνοπτικός Κατάλογος τού Αρχείου τού τέως Ταμείου Ανταλλαξί¬ 
μων, τού όποιου τό μέρος τό άναφέρομεν εις τήν Θράκην έδημοσιεύθη εις τό περιοδικόν 
Άρχεϊον τού Θρ$κ. Λαογραφ, καί Γλωσσικού Θησαυρού, τόμος 33 (1967), σελ. 85-98. 

II. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΑΡΧΕΙΩΝ 

Πολλαί Δημόσιοι Ύπηρεσίαι ύπέβαλον δικαιολογητικά : α) καταστροφής άχρη¬ 
στων άρχείων, β) Παραδόσεως τών χρησίμων εις Αρχειακός Υπηρεσίας. Ή Αρχειακή 
Υπηρεσία εΐτε διά τοϋ Διευθυντού άπ’ εύθείας εΐτε διά πεπειραμένων ύπαλλήλων τού 
Κέντρου καί τών Επαρχιών ήλεγξε τήν διαδικασίαν έκκαθαρίσεως τών άρχείων τούτων 
(συγκρότησίν έκκαθαριστικών έπιτροπών, σύνταξιν Αναλυτικών πρακτικών έκκαθαρίσεως 
ή Αναλυτικών πινάκων, αποχωρισμόν διατηρητέων και μή διατηρητέων κ.ά.). 

Έκ τών έκκαθαρισθέντων άρχείων τούτων έκρίθησαν διατηρητέα : 
α) Τό άρχεϊον τής Νομαρχίας Κοζάνης τών έτών 1912 έως 1945, διά τήν συντήρησιν 

τού όποιου τό Ύπουργεΐον Εσωτερικών κατόπιν ένεργειών τής Διευθύνσεως τών ΓΑΚ 
διέταξε τά δέοντα. 

β) Μέρος τού άρχείου τής Οικονομικής Εφορίας Κυθήρων έκ τού όποιου παρε- 

δόθησαν είς τό Ιστορικόν Άρχεϊον Κυθήρων 18 φάκελοι Κληρονομιών τών έτών 1919- 

1940. 

γ) Τό Ύπουργεΐον Εσωτερικών άπεφάσισεν όπως παραδώση είς τά ΓΑΚ τά Πρω¬ 

τόκολλα “Αλληλογραφίας τών έτών 1912- 1925. 
δ) Παρεσχέθη ή έγκρισις όπως τό ΐστορικώς χρήσιμον άρχεϊον τής Γεν. Διοικήσεως 

Κρήτης τών έτών 1945 -1954 παραδοθή είς τό Ιστορικόν Άρχεϊον Κρήτης. 

ΙΠ. ΣΤΕΓΗ 

Τό πρόβλημα τούτο Απασχολούν τά μέγιστα τήν ύπηρεσίαν είχε τάς έξής έξελίξεις: 

Ή Λιεόθυνσις υπέβαλε κατά τούς πρώτους μήνας τού έτους κατατοπιστικόν Υπό¬ 

μνημα πρός τό Προϊστάμενον Ύπουργεΐον, δι’ ού ύπεδείκνυε τήν άνάγκην έξευρέσεως 
καταλλήλου οίκοπέδου καί άνεγέρσεως έπ“ αύτού τού ειδικού κτηρίου τών ΓΑΚ. Τό 
Ύπουργεΐον Έθν. Παιδείας έζήτησεν άπό τό Ύπουργεΐον Οικονομικών (Δ /νσιν Δημοσίων 
Κτημάτων) τήν χορήγησιν καταλλήλου οικοπέδου. Τό Ύπουργεΐον δέ τούτο έθεσεν 
ύπ* δψιν τού Υπουργείου “Εθν. Παιδείας πέντε οικόπεδα έκ τών όποίων ή καταρτισθεΐσα 
Επιτροπή έπέλεξε τό έν Παλαιώ Ψυχικώ (όδός Σαμαρά 8) οίκόπεδον έκτάσεως 2400 τ.μ. 

IV. ΠΡΟΣΚΤΗΜΑΤΑ 

Κατά τό έτος τούτο είσήχθησαν τά κάτωθι Αρχεία : 

α)*Εκ δωρεάς 

1) Δωρεά ένενήκοντα έννέα (99) ιστορικών έγγράφων (συμβολαιογραφικών, ιδιωτι¬ 

κών συμφωνητικών, δανειστικών, πληρεξουσίων, παραχωρητηρίων κλπ.) τών περιοχών 
Καστρίου Κυνουρίας, Άργους καί Ναυπλίου τών έτών 1835 - 1932 άναφερομένων είς 
τάς οικογένειας Σιβίλια, Μερκούρη, Κεφάλα, Πατούση, Μόρφη, Φατσέα κ.ά. δώρηθέντων 
ύπό τού κ. Εύαγγέλου Γεωργ. Πατούση. 

2) Άρχεϊον τής οίκογενείας Παπαχριστοδούλου περιλαμβάνον τό προσωπικόν 
άρχεϊον τού Θρςικός Πολυδώρου Παπαχριστοδούλου έξ ένδεκα (11) όγκωδών φακέλων, 
καί λογοτεχνικά καί έθνικοΰ περιεχομένου κατάλοιπα τού Περικλέους Παπαχριστοδούλου, 
άδελφοΰ τού προηγουμένου, έξ όκτώ (8) ύποφακέλων. 

3) Συλλογή όπό τόν τίτλον «Δωρεά Σπυρίδωνος καί Ροζίνας Σίμου» κατατεθεΐσα 
ύπό τής κυρίας Κυβέλης Χρυσοβέργη - Σίμου, περιέχουσα α) έπιστολάς, δελτάρια καί 
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έπισκεπτήρια τοϋ Πρωθυπουργού Ελευθερίου Κ. Βενιζέλου ώς καί Αλλων τινών, τεμάχια 
39 (Δ.Π. Γούναρη, Άποστολοπούλου, Κ. Ν. Δεληγιάννη, Κ. Αθανάτου, Άλεξ. Λ. 
Διομήδη) πρός τόν έκδότην τής έφημερίδος «ΠατρΙς» Σπυρίδ. Σϊμον καί β) αδτόγραφον 
ήμερολόγιον τοϋ Σπ. Σίμου περί τής υπό τόν Έλευθ. Βενιζέλον Εθνικής Έπαναστάσεως 
από 11 Σεπτ. έως 16 Όκτ. 1916, διαστάσεων 0,155 X 0,095 έκ ψύλλων γεγραμμένων 34. 

4) Κώδιξ χαρτφος, διαστ. 0,30 X 0,20, έκ ψ<ρ. 78 ών γεγραμμένα τά πρώτα 32. Είναι 
γεγ ραμμένος έλληνικοΐς γράμμασιν είς γλώσσαν τουρκικήν (καραμανλίδικος). Είναι 
ληξιαρχικόν βιβλίον γεννήσεων καί βαπτίσεων τής ένορίας * Αγίου Βασιλείου τής πόλεως 
Καισαρείας τής Καππαδοκίας, ήμερομηνιών άπό 1 Ιανουάριου 1851 έως 1924. Έδωρήθη 
ύπό τοϋ αΐδεσ. ίερέως κ. Χρυσοστόμου Ένωτιάδου, έψημερίου τοϋ ΙεροΟ ναοΟ * Αγίων 
*Αναργύρων Νέας Ιωνίας. 

β)Έξ Αγοράς 

1) Φωτοτυπίαι μέρους τού Αρχείου Γριμάνη άποκειμένου είς τό ΑγοΙηυιο άί δίαίο 
τής Βενετίας, είς γλώσσαν βενετικήν, δπερ ήδη τακτοποιείται (5000 περίπου φωτοτυπίαι). 

2) Χειρόγραφον χαρτφον διαστ. 0,305 X 0,210 άκέφαλον καί κολοβόν φέρον σελίδας 
67-128 ών έλλείπουν αί 101 -102,119 -120 καί 121 -122. Είναι αύτόγραφον τοϋ έκ Δελβε- 
νακίου τής Ηπείρου Γεωργίου Γαζή, γραμματικού τοϋ Γ. Καραϊσκάκη καί περιέχει 
Απομνημονεύματα τής δράσεώς του κατά τόν Αγώνα τοϋ 1821 καί μετέπειτα. 

3) Συλλογή δέκα τριών (13) Ιστορικών έγγράφων τοϋ αότοϋ Γεωργ. Γαζή Δελβινω· 
κιώτου τών έτών 1822 -1838. 

4) Συλλογή εϊκοσιν όκτώ(28) Ιστορικών έγγράφων έκ Μάνης τών έτών 1838 -1878 
άναφερομένων είς τόν Παναγ. Λιανούρην Αξιωματικόν τής Β. Φάλαγγος. 

V. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
ΕΙσήχθησαν: α) έκ δωρεάς τόμοι 47 

β) έξ Αγοράς τόμοι 7 

VI. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΝ 
Έλειτούργησε κανονικώς. Έσημειώθησαν 1125 παρουσία! Αναγνωστών. 
Έξυπηρετήθησαν δι’ Αλληλογραφίας ξένα ίδρύματα καί έρευνηταί. 
Έγένετο έπίδειξις έγγράφων καί χειρογράφων είς μαθητάς Γυμνασίου καί ξένους 

έπισκέπτας. 

νΠ. ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 
Έξυπηρετήθησαν έπιστήμονες καί ίδιώται ξένοι καί ήμέτεροι. 

νίΠ. ΕΤΗΣΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ 
1) Έκυκλοφόρησε τό 4ον Δημοσίευμα τής Σειράς «Βιβλιοθήκη τών Γεν. Αρχείων 

τοϋ Κράτους» περιέχον τόν Τ' τόμον τών Αρχείων Λ- καί Γ. Κουντουριώτου. 
2) Έδόθη είς τό Εθνικόν Τυπογραφεΐον τό χειρόγραφον καί έγγίζει πρός τό τέλος 

ή έκτύπωσις τοϋ 5ου Δημοσιεύματος τής ώς άνω Σειράς περιέχοντος τόν Ζ' τόμον τών 
■Αρχείων Λ. καί Γ. Κουντουριώτου (έγγραφα τοϋ 1826 καί Παράρτημα Ιδιωτικής Συλλο¬ 
γής τοϋ πρεσβευτοϋ κ. *Ανδρέου Λ. Κουντουριώτου περιέχον έγγραφα τοϋ 1821 - 1826). 

3) Ήρξατο ή έκτύπωσις τοϋ 6ου Δημοσιεύματος τής ώς άνω Σειράς περιέχοντος 
τόν Η' Τόμον τών "Αρχείων Λ. καί Γ. Κουντουριώτου (έγγραφα τοϋ 1827 καί Παράρτημα 
τής ώς άνω Ίδιωτ. Συλλογής περιέχον τά έγγραφα τοϋ 1827). 
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IX. ΤΟΠΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ 

Έχορηγήθη οικονομική ένίσχυσις ώς κάτωθι: 

Α) ΤΟΠΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ 

1) Βέροιας. 
2) Γορτυνίας. 

3) Δώδεκα νήσου. 
4) Ηπειρωτικόν. 

5) Ιονίου Γερουσίας. 
6) Κεφαλληνίας (παρά τή Κοργιαλενείφ Βιβλιοθήκη) 

7) Κοζάνης. 

8) Μακεδονίας. 

9) Νάξου. 

10) Σπετσών. 

11) Ύδρας. 
καί έκτάκτως διά τήν έπισκευήν τοϋ κτηρίου . 

12) Χίου.. 

Β) ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ 

1) Κερκύρας. 
2) Παξών. 

3) Λευκάδος. 

4) Κεφαλληνίας.. 
5) Ιθάκης. 

6) Ζακύνθου. 

7) Κυθήρων. 
8) Σάμου. 
9) Κρήτης. 

Δραχ. 1.000 
» 5.000 
» 5.000 
» 5.000 

» 5.000 

» 8.000 

» 5.000 

» 50.000 

» 2.000 

» 3.000 
» 5.000 

» 200.000 

» 5.000 

Δραχ. 3.000 

» 1.000 

» 3.000 

» 2.000 

» 1.000 

» 2.000 

» 2.000 

» 2.000 
» 5.000 

ΘΑΝΑΤΟΙ 

Τήν 4ην Όκτωβρίου 1966 άπέθανεν έν Άθήναις ό όμότιμος καθηγητής τής άρχαίας 
Ιστορίας έν τή Φιλοσοφική Σχολή τοϋ Πανεπιστημίου Αθηνών Σωκράτης Κουγέας. 



ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Η. ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ 
22 Σεπτεμβρίου 1881 - 16 Ίανουαρίου 1968 ΐ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

1943 - 1968 
Τό μνημόσυνον αύτοϋ είς τον αίώνα 

ΨΗΦΙΣΜΑ 
Έν Άθήναις τή 16η Ίανουαρίου 1968, ήμέρςι Τρίτη 

καί ώρςι 11 π.μ. συνήλθε τό Διοικητικόν Συμβούλιον 
τής Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών ύπό τήν προε¬ 
δρίαν του Αντιπροέδρου αύτής κ. Άναστ. Όρλάνδου 
επί τή όδυνηρα άναγγελίςι του θανάτου τοΰ έπί πολλά 
έτη Προέδρου αύτής 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Η. ΠΟΥΑΙΤΣΑ 
πολλάς προσενεγκόντος ύπηρεσίας πρός τε τήν πα¬ 
τρίδα καί είς τήν προαγωγήν τοΰ έπιστημονικοΰ τής 
Εταιρείας έργου καί έψήφισε: 

1) Να κατατεθή στέφανος έπί τής σοροΰ τοΰ μετα- 

στάντος. 
2) Νά παραστή είς τήν κηδείαν τό Διοικητικόν 

Συμβούλιον. 
3) Νά άναρτηθή ή είκών αύτοϋ είς τό γραφεΐον 

τής Εταιρείας. 
4) Νά άποσταλοϋν συλλυπητήρια γράμματα είς 

τήν οίκογένειαν τοΰ μεταστάντος. 

Ό Αντιπρόεδρος Ό Γεν. Γραμματεύς 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ ΝΙΚ. Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ 



ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕΘ' ΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ Η ΕΠΕΤΗΡΙΣ 

Αεία Ο&85Ϊ0& ϋηΐνεΓδΐί&Ιΐδ δοΐβηΐί&Γυιη Οβ&Γεοεηίεηδΐδ, II, 1966, III, 1967 (ϋε&Γεοΐηί). 

Αηεΐεοΐα Βοΐΐαηάίαηα, 84, 1966, 85, 1967 (ΒηιχεΙΙεδ). 

Άρχεϊον Εκκλησιαστικοί* καί Κανονικοί* Δικαίου, ΚΑ', 1966, ΚΒ', 1967 (Άθήναι). 
Άρχεϊον Εόβοϊκών Μελετών, ΙΒ', 1965 (Άθήναι). 
ΒοΙΙεΙΙΐηο άεΐΐα Β. Οτεοα άΐ ΟΐΌΐΙ&ίειταΙ&, η. δεπε, XX, 1966, XXI, 1967 (ΟΐΌίΙαΓειτ&ία), 
Βγζαηίΐηΐδοΐιε ΖεΐίδοΙιπΓΐ, 59, 1966, 60/1, 1967 (Μΰηοΐιεη). 
ΒχζαηΙΐηοδΙανιεΕ, XXVII, 1966, ΧΧνΐΙΙ/1,1967 (Ρταβαε). 
Βγζ&ηίΐοη, XXXVI, 1966 (ΒηιχεΙΙβδ). 
ΟΓΑΡΪ4ΗΑΡ, XV-XVI, 1964- 1965, XVII, 1966 (ΒεοβπκΙ). 
Οαάα, IX, 1965, X, 1966 (Βυε&Γβδί). 
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Κύριοι Εταίροι, 

Μετά χαράς έπαναβλέπομεν ύμάς σήμερον, προσκληθέντες ΐνα άκούσητε 
και έγκρίνητε τά πεπραγμένα τού Διοικητικού Συμβουλίου τής ήμετέρας 
Εταιρείας κατά τά έτη 1965 καί 1966. 

Και όσον άφορφ μέν είς τούς έταίρους, προσετέθη δεκάς εις τούς ύπάρ- 

χοντας, φροντίδος λαμβανομένης ινα χέηται νέον αίμα εις τό σώμα τής Εται¬ 
ρείας καί άναπληρώνται οί έκλείποντες ώς ήμέραι έταΐροι αότής. Ό δέ θάνα¬ 

τος, προς δν πάντοτε πληρώνομεν τόν κοινόν φόρον, άφήρπασε καί άλλους 
τυχόν έτέρους καί τόν καθηγητήν Παναγιωτάκον, κανονολόγον καί νομι¬ 
κόν, άριστον δέ άνθρωπον καί χριστιανόν πιστόν είς τάς έθνικάς καί θρη¬ 
σκευτικός ήμών παραδόσεις. 
Ώς πρός τήν Επετηρίδα τής Εταιρείας, τό έπιστημονικόν αύτής δημο¬ 

σίευμα, έξηκολούθησε μέν τούτο έκδιδόμενον Ανελλιπώς, πλήν μετά τίνος 
καθυστερήσεως, όφειλομένης τό μέν εις τό πολυάσχολον τού ειδικού τυπο¬ 

γραφείου δπερ χρησιμοποιούμεν,τό δέ καί είς τήν βραδύτητα τής συγκεντρώ- 
σεως τής έκλεκτής ύλης. Εύτυχώς καί αϋτη καί τά μέσα (μολονότι αί δαπά- 

ναι ηύξήθησαν κατά τά τελευταία έτη) δέν έλειψαν. Ούτως ού μόνον Ανετυ- 

πώθη (φωτοτυπικές) ό έξαντληθείς δεύτερος τόμος (1925) τής Έπετηρίδος, 
άλλά καί έξεδόθη ό μέν 33ος τόμος τήν 8ην Ιουνίου 1965, ό δέ 34ος τήν 28ην 
Ιουλίου 1966, ήρχισε δέ έντός τού 1966 καί ή έκτύπωσις τού 35ου δστις θά 
είναι κοινός διά τά έτη 1966 - 1967 καί θά κυκλοφορηθή περί τό τέλος τού 
1967. Ή δέ ποιότης τής έκδόσεως καί ή διεθνής σημασία αύτής κατεδείχθη 
καί κατά τήν τελευταίαν διετίαν ού μόνον έκ τής μνείας τού περιοδικού είς 
τήν διεθνή βιβλιογραφίαν, άλλά καί έκ τής προθυμίας μεθ9 ής Αγοράζονται 
καί σειραί καί μεμονωμένοι τόμοι αότού ένταύθα τε καί έν τφ έξωτερικφ. 
Όμοίως καί έκ τής συνεργασίας πολλών διακεκριμένων ήμετέρων καί ξένων 
έπιστη μόνων, είς τήν χορείαν τών όποίων πάντοτε προστίθενται νέοι δια¬ 
φόρων είδικοτήτων. 

Ώς πρός τήν βιβλιοθήκην τής Εταιρείας συνετελέσθη μεγάλη έργασία. 
Έπλουτίσθη αύτη δΓ άγορών, Ανταλλαγών καί δωρεών (καί έκ τών διά τήν 
Επετηρίδα άποστελλομένων πρός βιβλιοκρισίαν βιβλίων) διά τεσσάρων 
καί πλέον έκατοντάδων τόμων, ών οί πλεΐστοι άξιολογώτατοι. Συνεπληρώ- 
θησαν κατά τό δυνατόν σειραί περιοδικών και έλλιπή συγγράμματα, έβι- 
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βλιοδετήθη μέγα μέρος τών περιοδικών κά. βιβλίων. Ή στενότης τού χώρου 
και ή έλλειψις πόρων προς συντήρησιν τακτικοϋ βιβλιοφύλακος δεν έπέ- 

τρεψαν τήν τακτικήν λειτουργίαν τής βιβλιοθήκης ήμών. Ειδικούς μελετη- 
τητάς δμως διηυκολύναμεν ΐνα μελετήσωσιν έκεΐ ή έκ τών βιβλίων ή έκ τών 
καταλοίπων τής βιβλιοθήκης τοϋ άειμν. Β. Μυστακίδου (ώς οί κ.κ. Γριτσό- 

πουλος, Λιβαδάρας, Παναγιωτάκης κ.ά.). Σήμερον ή βιβλιοθήκη τής Εται¬ 

ρείας άπαρτίζει σπανίαν καί ένημερωμένην συλλογήν Βυζαντινών καί μετα¬ 
βυζαντινών δημοσιευμάτων καί περιοδικών. Περί τά 50 δέ περιοδικά άνταλ- 

λάσσονται διά τής ήμετέρας Έπετηρίδος. Μετά συγκινήσεως δέ σημειώ 
δτι ό άξιότιμος κ. 9ΑΘ. Μυστακίδης ιατρός έν Θεσσαλονίκη έξακολουθεΐ νά 
δεικνύη διαφέρον διά τήν βιβλιοθήκην ήμών, ής ή βάσις είναι ή βιβλιοθή¬ 

κη τοϋ άειμνήστου πατρός του. 

Ώς προς τάς διαλέξεις, έξηκολουθήσαμεν καί κατά τά διαρρεύσαντα 
δύο έτη δι* ά λογοδοτοϋμεν νά έντάσσωμεν αυτάς εις τήν σειράν τών μαθη¬ 

μάτων τής γεραράς Εταιρείας τών Φίλων τοϋ Λαού, μεθ’ ής καί συνειργά- 

σθημεν καί έν τή τελέσει τών μνημοσύνων Κωνσταντίνου τοϋ Παλαιολόγου 
καί τών σύναύτφ ήρωΐκώς πεσόντων κατά τήν 29ηνΜαΐου 1966,τοϋ έπιμνη- 

μοσύνου έκφωνηθέντος υπό τοϋ Γενικοϋ Γραμματέως τής Εταιρείας ήμών. 

Αί πένθιμοι αυται συγκεντρώσεις φρονιματίζουσι τό Κοινόν καί γίνονται 
πολλής συγκινήσεως παραίτιοι. Τήν 29ην Μαΐου 1965 ή Εταιρεία μας έτέ- 

λεσεν αύτοτελώς πολιτικόν μνημόσυνον τοϋ άειμνήστου αύτοκράτορος 
Κωνσταντίνου τοϋ Παλαιολόγου καί τών σύν αύτώ άναιρεθέντων έν τή 
μεγάλη αιθούση τής Αρχαιολογικής Εταιρείας, καθό ώμίλησεν δ σύμβου¬ 

λος κ. “Αθανάσιος Κομίνης. 

Τά οικονομικά τής Εταιρείας είναι πάντοτε μέτρια. Στεγαζομένη κυρίως 
μέν έν τφ ίδιοκτήτφ αύτής διαμερίσματι, χάρις εις τήν εύγενή καί πατριω¬ 

τικήν δωρεάν τοϋ συμβούλου ήμών κ. Δημ. Γκίνη, βοηθητικώς δέ καί έπ9 
ένοικίοις, οίκονομεΐ τά πράγματα ώστε αί δαπάναι αύτής νά μερίζονται μετα¬ 

ξύ τών έξόδων τής "Επετηρίδος καί τής συντηρήσεως καί βελτιώσεως τής 
Βιβλιοθήκης αύτής. ΕΙς τάς μικράς έκ τών συνδρομών τών έταίρων ήμών 
εισπράξεις προστίθενται αί έκ τής πωλήσεως σειρών καί τόμων τής Έπετη¬ 

ρίδος. Πέραν τούτων βοηθουμεθα προφρόνως παρά τών γεραρών καί ένδοξων 
έτι δέ καί εύπόρων Εταιρειών τής τε Φιλεκπαιδευτικής καί τής Αρχαιολο¬ 
γικής προεδρευομένων Αμφοτέρων ύπό τοϋ σεβαστού προέδρου ήμών κ. 

Παν. Πουλίτσα, καί ύπό τοϋ Μπαγκείου Ιδρύματος. Μικρά είναι ή ένίσχυσις 
τοϋ Β.Ι.Ε., έναντι άριθμοϋ τίνος άποστελλομένων εις τό έξωτερικόν τόμων 
τής "Επετηρίδος ήμών. Εύχής έργον θά ήτο καί αί χορηγίαι νά ηύξάνοντο 
καί δωρήτάς νά είχε τήν χαράν νά ΐδη περαιτέρω ή Εταιρεία οί όποιοι νά 
έβοήθουν.Έχομεν δέ δι9 έλπίδος δτι καί τό Κράτος (δπερ δέν ήδυνήθη κατά 
τά τελευταία έτη έκ τοϋ συνήθους πόρου τών Κρατικών Λαχείων νά ένισχύ- 

1 - 2 - 1968 
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ση ημάς) νϋν μάλιστα δτε ή Εθνική Κυβέρνησις εύνοεϊ τήν άνάπτυξιν παντός 
άγαθοϋ και πατριωτικοϋ έργου, έλθη πρός ήμάς Αρωγόν, ϊνα δυνηθ&μεν νά 
συνεχίσωμεν τήν τε μελέτην καί προβολήν τοΟ ένδόξου ήμ&ν μεσαιωνικού 
βίου καί τήν υποστήριξιν τ&ν άπαραγράπτων δικαιωμάτων τού Έθνους 
ήμών. "Αλλως τό έλαττούμενον άποθεματικόν τής Εταιρείας δέν θά καταστή 
δυνατόν έπι πολύ ν9 άναπληρώση τάς έλλειπούσας εισπράξεις. Οΰτω τό 1965 
έπι 140.607 δρ. έξόδων εΐχομεν έσοδα μόνον δρ. 68.786, τό δέ έλλειμμα έκ 
δρ. 71.919 έκαλύφθη έκ τά>ν δπολοίπων τής παρελθούσης χρήσεως έκ δρ. 
171.815, δπερ έμειώθη είς δρ. 100.193. Τό υπόλοιπον τούτο έμειώθη περαι¬ 
τέρω (δρ. 93.263) κατά τό λήξαν έτος 1966. 5 Αλλά περί τής ταμειακής κινή- 
σεως θέλει όμιλήσει δμΐν ό ταμίας κ. Γ. Κ. Σπυριδάκης, δστις καί θά θέση 
ύπ’ δψιν δμο&ν τούς τε Απολογισμούς τ&ν έτών 1965 καί 1966 καί τήν ένεστώ- 
σαν οίκονομικήν κατάστασιν τής Εταιρείας ήμών. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Π. ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ 
Ν. Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ 
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Κατά τό λήξαν έτος 1967 ή δραστηριότης τής Εταιρείας ήμών ύπήρξέ 
πως περιορισμένη, λόγφ τών έθνικών γεγονότων. Ουτω δεν κατέστη δυνατόν 
νά τελεσθή τό μνημόσυνον τοϋ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, εϊς τήν άνα- 

διοργάνωσιν του όποίου πάντοτε άποβλέπομεν, ώστε τοϋτο ν’ άποβή θρη¬ 

σκευτικόν και πολιτικόν μετά συμμετοχής τοϋ εύρυτέρου Κοινοϋ. Επίσης 
ούδ* ή Έπετηρίς τοϋ 1966 έκυκλοφορήθη, άποφασισθέντος έν τώ μεταξύ 
ϊνα ό ΛΕ' τόμος διά τά έτη 1966 - 1967 τυπωθή πλουσιώτερος είς ηύξημένας 
τοϋ συνήθους σελίδας. Πράγματι δέ λήγοντος τοϋ 1967 ό τόμος οδτος εϊχε 
συνταχθή και τελικώς άπετελέσθη έκ 33 τυπογραφικών φύλλων, θά τεθή 
δ3 είς κυκλοφορίαν έντός τοϋ χειμώνος. 

Οί έταΐροι τοϋ καθ’ ήμάς σωματείου ηύξήθησαν κατά έπτά έγγραφέντων 
τών κάτωθι νέων : Άρχιμανδρ. Χρυσοστόμου Κουσκουτοπούλου, καθηγη¬ 

τών Μιχαήλ Κατσάνη, Γεωργίου Καραγιώργη, Εύτυχίου 3Ιω. Τωμαδάκη, 

Βασιλείου Κουκουμενίδου (τών τελευταίων δύο άντεπιστελλόντων), καθη- 

γητρίας Άννης Μανή καί φιλολόγου Νικολάου Γ. Πολίτου. Άπώλεσε 
δ* ή Εταιρεία, πλήν τινων διαγραφών, καί τινας έταίρους θανόντας. 

Μέγα πλήγμα ύπέστη ή Εταιρεία ήμών διά τοϋ έπισυμβάντος τήν 16ην 
Ίανουαρίου 1968 θανάτου τοϋ άπό τοϋ 1943 προέδρου αύτής Παναγιώτου 
Πουλίτσα. Ή κατάστασις τής ύγιείας τοϋ άειμν. Προέδρου κατά τά τελευ¬ 

ταία έτη δεν ήτο καλή, άλλ’ ή τελευταία κρίσις αότής, κατά τό παρελθόν 
φθινόπωρον εϊχεν ύπερπηδηθή έπιτυχώς. Έπέπρωτο τό μοιραΐον νά έπέλθη 
αίφνιδίως, κατέλαβε δέ τόν είς τό 87ον έτος τής ήλικίας του εύρισκόμενον 
έξοχον άνδρα έν πλήρει πνευματική διαυγείςι καί έν έκπλησσούση δραστη- 

ριότητι. Ό άείμνηστος Πουλίτσας, είς δν ήδη άφιερώσαμεν άπό τοϋ 1959 

τόν ΚΘ' τόμον τής Έπετηρίδος, διετέλεσεν έταΐρος μέν άπό τής κατ' Α¬ 
πρίλιον 1918 ίδρύσεως τής Εταιρείας ήμών, μέλος δέ τοϋ Διοικητικοϋ Συμ¬ 

βουλίου (καί είτα άντιπρόεδρος) άπό τοϋ 1928, ώς καί έπιστημονικός συνερ¬ 

γάτης τοϋ περιοδικού μας. 
Δικαστής Ακέραιος έφθασε μέχρι τής άνωτάτης βαθμίδος τής κλίμακος, 

διατελέσας πρόεδρος τοϋ Συμβουλίου Έπικρατείας. Έγένετο έπί τι πρωθυ- 



Πεπραγμένα Διοικητικού Συμβουλίου 1967 499 

πουργός, έξελέγη άκαδημαϊκός, προήδρευσεν έπΐ μακρά έτη τής Φιλεκπαιδευ¬ 
τικής Εταιρείας, τής Αρχαιολογικής Εταιρείας, τών όποίων έλάμπρυνε τό 
έργον και τήν δρδσιν, καί μετέσχεν ώς πρόεδρος ή έταΐρος πολλών άλλων 
σωματείων. Τό πάθος του ήτο τό ύπηρετεΐν. Έβοήθησε πολυαρίθμους νέους 
ανθρώπους να σταδιοδρομήσουν, να έκδώσουν τά έργα των. ΕΙς τάς ένεργείας 
του όφείλει ή ήμετέρα Εταιρεία έπί μακρά έτη τάς δι’ αότοϋ ένισχόσεις προς 
τό σωματεΐον μας άλλων έταιρειών, καί είς τήν ήθικήν του συμπαράστασην 
όφείλεται ή μεταπολεμική δραστηριότης τής Εταιρείας Βυζαντινών Σπου¬ 
δών. Άνήρ διακεκριμένου ήθους, έξαιρέτου μορφώσεως, βαθείας χριστια¬ 
νικής πίστεως, πατριώτης θερμουργός, ήτο είς θέσιν νά έκτιμά τήν άξίαν 
τών βυζαντινών σπουδών έν Έλλάδι καί τήν προέχουσαν θέσιν, ήν ή χώρα 
μας έπρεπε νά κατέχη καί είς αότόν τόν τομέα. Οί παλαιότεροι τών Εταίρων 
ένθυμοϋνται αότόν κατά τάς έκδρομάς ψάλλοντα έν έκκλησίαις, και χορεύον- 

τα έθνικούς χορούς. Τήν μακράν του σταδιοδρομίαν έμοίρασε μεταξύ τοϋ 
καθήκοντος καί τής έπιστήμης, τοϋ δικαίου καί τής κοινωνικής δράσεως. 

Μετά πολλών άλλων έταιρειών καί όργανισμών, ή ήμετέρα Εταιρεία θά 
ένθυμεΐται μετά βαθυτάτης ευγνωμοσύνης τάς προς αότήν δπηρεσίας του 
καί τήν ένθεον άφοσίωσίν του. Εΐη ή μνήμη αότοϋ αίωνία! 

Τά οίκονομικά τής Εταιρείας κατοπτρίζονται έν τφ περαιτέρφ δημο- 

σιευομένςρ άπολογίσμφ τοϋ έτους, έξ οδ φαίνεται δτι τό μέν έν τώ Ταχυδρο- 

μικώ Ταμιευτηρίφ μικρόν αότής κεφάλαιον έμεινεν άθικτον (ώς τοΟτο συμ¬ 

βαίνει άπό έτών) αύξηθέν κατά τούς τόκους αότοϋ. Λόγφ τής μή κυκλοφο¬ 

ρίας τοϋ τόμου συνδρομαί δέν είσεπράχθησαν είμή μόνον ποσόν δρ. 340. Αί 
πρός τήν Εταιρείαν έπιχορηγήσεις τής Μπαγκείου Επιτροπής έκ δρ. 12.000, 

τοϋ ΒΙΕ (Βασιλικοϋ Ιδρύματος Ερευνών) έκ δρ. 10.000, τής "Αρχαιολογικής 
Εταιρείας έκ δρ. 20.000 είσεπράχθησαν κανονικώς, έπί πλέον δέ γενναία 
ένίσχυσις τής έν Άθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας διά τοϋ προέδρου αό¬ 

τής καί ήμών σεβαστού Π. Πουλίτσα έκ δρ. 50.000. Δοθέντος δ" δτι ή πώλησης 
τοϋ περιοδικού κατά τό λήξαν έτος έξ ής είσέρρευσε ποσόν δρ. 46.040, ήτο 
λίαν ικανοποιητική, ήδυνήθημεν ν’ άντιμετωπίσωμεν τάς συνήθεις δαπάνας 
τοϋ περιοδικού, τοϋ άκινήτου, τής βιβλιοθήκης καί τής λειτουργίας τής 
Εταιρείας ήμών. Αξία σημειώσεως είναι καί ή εϊσπραξις δρ. 500 είς μνήμην 
Ανδρομάχης Ν. Δημητροκάλλη, άς κατέθηκεν ό συντάκτης τοϋ Κέντρου 
Ιστορίας τοϋ Ελληνικού Δικαίου κ. Σπϋρος Τρωϊανός, 

Εύχαριστοϋμεν θερμώς πάντας τούς συντελέσαντας είς τήν ένίσχυσιν 
τοϋ σωματείου ήμών καί τής έκδόσεως τής Έπετηρίδος αότοϋ. 
Ή βιβλιοθήκη ήμών ηόξήθη κατά 200 περίπου τόμους έξ άγορών, άνταλ- 

λαγών καί δωρεών, έλήφθη δέ καί μέριμνα άναβιβλιοδετήσεως παλαιών πολυ¬ 
τίμων τόμων αότής ή σταχώσεως νέων προσκτημάτων. 
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Δύο έκ τών δημοσιευθεισών διά τού ΛΕ' τόμου τής Επετηρίδας 
ήμδν μελετών (τών κ.κ. Λιβαδάρα καί Παναγιωτάκη) βασίζονται είς τά 
κατάλοιπα τοϋ άειμν. Β. Ά. Μυστακίδου (σπαράγματα τής βιβλιοθήκης 

τοϋ ΣεραγΙου). 
Έν Άθήναις τή 19η Ίανουαρίου 1968 

Ό Γενικός Γραμματεύς 
Ν. Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ 



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1966 

ΕΣΟΔΑ 
Δρχ. 

1. Υπόλοιπον έκ τής οικονομικής διαχειρίσεως τού έτους 1965 . 100.193.90 
2. Έκ συνδρομών τών Εταίρων.... 17.200 
3. Έκ πωλήσεως τόμων τής Έπετηρίδος. 40.355 

4. Έκ τόκων χρηματικής καταθέσεως είς Ταχυδρ. Ταμιευτήριον. 4.187 
5. Έκ χορηγιών: 

α) τής Μπαγκείου Επιτροπής.12.000 
β) τής έν Άθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας. 20.000 
γ) τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας. 50.000 
δ) τοΟ Βασιλ. Ιδρύματος Ερευνών. 10.000 92.000 

Σόνολον Δρχ. 253.935.90 

ΔΑΠΑΝΑ! 
1. ΕΙς έξόφλησιν τοϋ λογαριασμού έκτυπώσεως τού ΛΔ' τόμου τής Έπετη¬ 

ρίδος . 40.400 

2. Προμήθεια χάρτου διά τήν έκτύπωσιν τοϋ ΛΕ' τόμου τής Έπετηρίδος καί 
φωτοτυπικήν άνατύπωσιν τού Β' τόμου. 12.197 

3. ΔΓ άνατύπωσιν τού Β' τόμου τής Έπετηρίδος. 15.480 
4. ΔΓ έκτύπωσιν τοϋ ΛΕ' τόμου τής Έπετηρίδος. 20.000 
5. Άμοιβαί διά παρασχεθείσας ύπηρεσίας.  10.500 
6. ΔΓ ένοίκιον γραφείου καί άποθήκης τής Εταιρείας. 9.131 

7. ΕΙς μισθούς θυρωρού, θέρμανσιν κλπ. τοϋ μεγάρου τών γραφείων .... 8.810 
8. Προμήθεια βιβλίων πρός πλουτισμόν τής Βιβλιοθήκης. 33.506 

9. Βιβλιοδεσία περιοδικών. 3.285 
10. Ταχυδρομικά, γραφική ύλη, μεταλλογραφήματα. 1.637.80 

11. Δικαιώματα είσπράκτορος τών συνδρομών τών έταίρων. 3.056 
12. Τηλεφωνικά τέλη. 932.50 
13. Φωτισμός καί καθαριότης τών γραφείων.  967.40 
14. Άσφάλισις τοϋ διαμερίσματος τών γραφείων τής Εταιρείας. 402 

15. Χαρτοσήμανσις τών δικαιολογητικών τής οίκονομ. διαχειρίσεως τοϋ 1965 368. 
Σύνολον Δρχ, 160.672.70 

Υπόλοιπον είς κατάθεσιν είς Ταχυδρομικόν Ταμιευτήριον 93.263.20 
Σύνολον Δρχ. 253.935.90 

Έν Άθήναις τή 27η Ίανουαρίου 1967 

Ό ταμίας 
Γ. Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ 



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1967 

ΕΣΟΔΑ 
Δρχ. 

1. Έκ συνδρομών ιών Εταίρων. 340 
2. Έκ πωλήσεως τόμων τής Έπετηρίδος. 46.040 
3. Έκ τόκων χρηματικής καταθέσεως εις τό Ταχυδρομικόν Ταμιευτήριον . 4.355 
4. Έκ χορηγιών: 

α) τής Μπαγκείου Επιτροπής.12.000 

β) τής έν Άθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας. 20.000 
γ) τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας. 50.000 

δ) τού Βασιλικού Ιδρύματος Ερευνών.10.000 
ε) έκ δωρεάς τοϋ Σπυρ. Τρωϊάνου εις μνήμην Ανδρομάχης Ν. 

Δημητροκάλλη . 500 92.500 

143.235 

5. Υπόλοιπον έκ τής οίκονομικής διαχειρίσεως τοϋ έτους 1966 . 93.263.20 

Σύνολον Δρχ. 236.498.20 
ΔΑΠΑΝΑΙ 

1. ΔΓ έκτύπωσιν τοϋ ΛΕ' τόμου τής Έπετηρίδος. 48.000 

2. Προμήθεια χάρτου. 5.569 

3. ΔΓ άνατύπωσιν τοϋ Καταστατικού τής Εταιρείας. 550 

4. ΔΓ ένοίκιον γραφείου καί Αποθήκης. 9.132 

5. Είς μισθούς θυρωρού, θέρμανσιν κλπ. τοϋ μεγάρου τών γραφείων .... 10.222 

6. Δικαιώματα είσπράκτορος τών συνδρομών τών Εταίρων. 246 
7. Άμοιβαί διά παρασχεθείσας ύπηρεσίας. 5.380 

8. Προμήθεια βιβλίων πρός πλουτισμόν τής Βιβλιοθήκης. 3.632 

9. Βιβλιοδεσία περιοδικών.. 1.445 
10. Είς άμοιβήν διορθωτοϋ τυπογρ. δοκιμίων καί διά τήν σύνταξιν βιβλιο¬ 

γραφίας . 1.500 

11. Κατασκευή μεταλλογραφημάτων. 2.866 
12. Ταχυδρομικά ένσημα, έντυπα, γραφική ΰλη. 881 
13. Τηλεφωνικά τέλη. 815.90 
14. Φωτισμός τών γραφείων καί ΰδρευσις. 485.05 
15. Επισκευή τής έγκαταστάσεως παροχής ϋδατος.. 1.550. 

16. Χαρτοσήμανσις δικαιολογητικών οίκονομικής διαχειρίσεως τοϋ 1966 . . 446 
17. Άσφάλισις τοϋ διαμερίσματος τών γραφείων τής Εταιρείας. 368 
18. Διάφοροι δαπάναι. 517.50 

Σύνολον Δρχ. 93.605.45 
Υπόλοιπον είς κατάθεσιν είς Ταχυδρομικόν Ταμιευτήριον καί μετρητά 142.892.75 

Σύνολον Δρχ. 236.498.20 
Έν Άθήναις τή 4η Ιανουάριου 1968 

Ό Ταμίας 
ΓΕΩΡΓ. Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ 



ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Πρόεδρος 
·}· Ο ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕΤΙΟΣ + 

Αντιπρόεδροι 
I. Μ. ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ ΐ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ | 

ΙΩ. ΖΕΡΒΟΣ | 

ΣΠΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΫΑΟΣ + 

ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΑΑΑΙΓΑ ΐ 
ΝΙΚ. Δ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΐ 
ΠΑΝ. Δ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | 

Γεν. Γραμματεύς 
ΦΑΙΔΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ ΐ 

Ταμίας 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΙΠΑΑΔΟΣ + 

ΑΡΙΣΤ. ΚΟΥΖΗΣ + 

ΐ ΑΡΧ. ΧΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 

Κ. Ν. ΡΑΔΟΣ ΐ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 

Σύμβουλοι 

ΤΟ ΝΥΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 

Πρόεδρος 
ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΐ 

Αντιπρόεδροι 
ΟΡΛΑΝΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Γεν. Γραμματεύς 
ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Ταμίας 
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Σ ύμβ ο υ λ ο ι 

ΒΕΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΓΚΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
ΖΕΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΖΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΟΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΟΜΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΚΟΡΡΕΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
ΜΠΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 



ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΙΔΡΥΤΑΙ 

ΑΜΠΟΤ Ε. ΐ 
ΒΟΛΙΔΗΣ Θ. ΐ 
ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ I. ΐ 
ΔΑΡΑΛΕΞΗΣ X. ΐ 
ΔΕΛΗΓΙΑ ΝΝΗΣ Π. ΐ 
ΖΕΡΒΟΣ I. ΐ 
ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 
ΗΛΙΑΔΟΥ ΕΥΦΗ ΐ 
θΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛ0Σ ΣΙΪ. Τ 
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓ. ί 
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν. | 
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. Δ. ΐ 
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΔΟΥ ΤΟΥΛΑ | 

ΚΟΥΚΟΥΛΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΐ 
ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ Φ. ϊ 
ΛΑΜΠΙΚΗΣ Β. ΐ 
ΛΟΥΚΙΔΗΣ Γ. ΐ 
ΜΑΘΙΟΙΙΟΥΛΟΣ Π. ΐ 
ΞΕΝΟ ΠΟΥΛΟΣ ΓΡ. + 

1· Ο ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΐ 
ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΐ 
ΣΑΡΟΓΛΟΥΣ Π. ΐ 
ΣΙΜΩΝΙΔΗΣ Β. ΐ 
ΣΚΟΥΤΛΡΗ ΝΕΛΛΗ ΐ 
ΤΙΠΑΛΔΟΣ Γ. ΐ 
ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΐ 

ΜΕΓΑΑΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ 

ΓΚΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ί ΑΛΕΞ νΝΔΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΐ 
Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΔΕΛΤΑΣ ΣΤΕΦ \ΝΟΣ Ι¬ 
Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΛΑΜΠΙΚΗ ΣΟΦΙΑ ΐ 
ΛΑΜΠΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΐ 
ΟΙΚΙΑΔΗΣ ΜΙΧ. | 
ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΐ 
ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ί 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠ. ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΜΠΑΓΚΕΙΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΟ ΠΑΝΕΠ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΡΑΚΤΙΒΑΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΐ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
Κ\Ι ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ 

ΧΩΡΕΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΐ 

ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ 
ΤΟ ΑΘΗΝΗΣΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ 
ΑΚΙΛΟΓΛΟΥΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΑΜΠΟΤ ΕΥΓΕΝΙΑ + 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ι¬ 
ΔΕΑΤΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ + 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ 
ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΐ 
ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΐ 
ΚΟΡΚΟΔΕΙΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΐ 
ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ ΦΑΙΔΩΝ ί 
ΚΤΕΝΑ ΟΛΓΑ + 

ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
1- ΑΡΧ. ΛΙ\ΝΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ + 
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Τ 
ΜΙΙ,Ι,ΕΚ ΑΥΠνΙνΙΑΜ ΐ 
ΝΟΜΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 
ΠΟΥΡΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 
ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΐ 
ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΐ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΡΙΚΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΧΩΡΕΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΐ 

ΔΩΡΗΤΑΙ 
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΐ 
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΐ 
ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ γ 
ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΐ 
ΙΓΓΛΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΐ 

ΚΑΜΠΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

1- Ο ΚΙΤΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ + 
ΚΥΤΙΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ + 
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΐ 
ΠΑΠΑΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 



ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΙΜΑ 
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ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Α' ΤΑΚΤΙΚΑ 

Αγαπητός Γεώργιος 
*Αθανασιάδης Νόβας Γεώργιος 
Άλεξόπουλος Γεώργιος 
“Αλιβιζατος Γεράσιμος 
“Αντωνοπούλου - Δανιήλ "Ηβη 
“Αποστολατος Σπΰρος 
*Αραβαντινός Γεώργιος 
"Αρβιλιάς Κωνσταντίνος 
Άρμένης “Αριστοτέλης 
Άτέσης Βασίλειος 

Βαγιακάκος Δίκαιος 
Βάλληνδας Στυλιανός 
Βάρτσος "Ιωάννης 
Βασιλειάδης Δημήτριος 
Βασιλείου Σπΰρος 
Βασιλικοποΰλου *Αγνή 
Βελαώρας Δηαήτριος 
Βέλλας Βασίλειος 
Βελουδίου Μαρία 
Βέλτσος Γεώργιος 
Βερναρδάκης Κωνστ. 

Βουκίδης Τιμολέων 
Βρανουσης Λέανδρος 

Γαβαλάς “Αναστάσιος 
Γαλάτης Στέφανος 
Γερουλανος *Ιωάννης 
Γιαννακόπουλος Θεόδωρος 
Γιαννακόπουλος Κωνσταντίνος 
Γκητάκος Μιχαήλ 
Γκίνης Δημήτριος 
Γριτσόπουλος Τάσος 

Δασκαλάκης “Απόστολος 
Δημακοπουλου Φωφό> 

Δημαράς “Ιωάννης 
Δημαράς Κωνσταντίνος 
Δημητροκάλλης Γεώργιος 
Δοανίδου Σοφία 
Δραγοΰμης Φίλιππος 

Ζακυθηνός Διονύσιος 
Ζέπος Παναγιώτης 
Ζούβας Παναγιώτης 
Ζώρα Πόπη 
Ζώρας Γεώργιος 

Θεμελή - Κατηφόρη Δέσποινα 
Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης 
Θεοφανίδης Τάσων 
Θεοχάρη Μαρία 
Θεοχάρης Κωνσταντίνος 

Καλαντζής Ευστράτιος 
Καλβοκορέσης Δημήτριος 
Καλλιγας Μαρίνος 
Καλποΰζος *Ιωάννης 
Καναρέλλη Νίτσα 
Κανδρής Εΰθΰμιος 
Καραναστάσης *Αναστάσιος 
Κασιμάτης Γρηγόριος 
Κασκαμπάς “Ιωάννης 
Κατσάνης "Αθανάσιος 
Κατσάνης Μιχ. 

Κατσουρδς “Αντώνιος 
Κόλιας Γεώργιος 
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Κολοκοτρώνης Βλαδίμηρος 
Κομίνης Αθανάσιος 
Κονιδάρης Γεράσιμος 
Κοντολέων Νικόλαος 
Κορρές Στυλιανός 
Κούκκου Ελένη 
Κουρμούλης Γεώργιος 
Κούρνιας Κωνσταντίνος 
Κουρούσης Σταύρος 
Κούρσης Νικόλαος 
Κουσκουτόπουλος Χρυσόστομος 
Κουτσιλιέρης Ανάργυρος 
Κουτσοχώστα Δάφνη 
Κουτσοΰκου Φωτεινή 
Κουτσοχέρας Στάθης 
Κραντονέλλη “Αλεξάνδρα 
Κρεκοΰκιας Δημήτριος 
Κρητικός Παναγιώτης 
Κυριαζοποΰλου - Μιράσγεζη Μαρία 
Κυριάκης Κυριάκος 
Κυριακόπουλος Κωνσταντίνος 
Κωνσταντόπουλος Νικόλαος 
Κωτοΰλας Κωνσταντίνος 

Λαζαρής Θεόδωρος 
Λαμψίδης Όδυσσεύς 
Λαχανάς Βασίλειος 
Λειβαθηνός Διονύσιος 
Λιβαδάρας Νικόλαος 
Λιβεριάδης Εΰελπίδης 
Λουκάτος Σπυρίδων 

Μαμώνη Κυριακή 
Μανάφης Κωνσταντίνος 
Μανδηλαράς Βασίλειος 
Μανή "Αννα 
Μανής Εΰάγγελος 
Μαργαρίτης “Αλκιβιάδης 
Μαρινάτος Σπυρίδων 
Μαρκουΐζος “Ιωάννης 

Μαστροδημήτρης Παναγιώτης 
Ματορΐκος Παναγιώτης 
Μάτσης Νικόλαος 
Μαυρομμάτης Κωνσταντίνος 
Μέγας Γεώργιος 
Μιράσγεζης Δημοσθένης 
Μουστάκης Βασίλειος 
Μουτούση “Αντιγόνη 
Μπάρλα Χαρίκλεια 
Μπαρμπάτη - Βάρτσου Εΰθαλία 
Μπόνης Κωνσταντίνος 
Μπουμπουλίδης Φαίδων 
Μπρατσιώτης Παναγιώτης 

Νειάδας Βασίλειος 
Νικολαΐδης Σοφοκλής 
Νικολόπουλος Παναγιώτης 
Νικολοπούλου Χάρις 
Νομικός Γεώργιος 

2υγγόπουλος “Ανδρέας 
Ξύδης Θεόδωρος 

Όρλάνδος “Αναστάσιος 

Παναγιωτάκης Νικόλαος 
Παναγόπουλος “Ιωάννης 
Παπαδόπουλος Στυλιανός 
Παπαϊωάννου Κωνσταντίνος 
Παπανδρικόπουλος Γεώργιος 
Παπαντωνίου “Αγησίλαος 
Πατριαρχέας Παναγιώτης 
Πατρινέλης Χρηστός 
Παυλόπουλος Κανάρης 
Πέρδικας Παναγιώτης 
Πέτροβιτς Νατάλης 
Πλακίδης Σταύρος 
Πολίτης Νικόλαος 
Πολίτου Δανάη 
Πούλος “Ιωάννης 
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Πουρής Μιλτιάδης 

Ράμφος Ιωάννης 
Ραφτόπουλος Γεώργιος 
Ρωμαίος Κωνσταντίνος 

Σαραντής Μιλτιάδης 
Σαρρής Αλέξανδρος 
Σεργόπουλος Γεώργιος 
Σερπιέρης Τω. Βαπτιστής 
Σιμόπουλος Ευθύμιος 
Σκυριανοΰ Ευτέρπη 
Σμπαροΰνης * Αθανάσιος 
Σουλογιάννης Ευθύμιος 
Σούρλας Κίμων 
Σπυρίδάκης Γεώργιος Κ. 

Σταθοπούλου Ελευθερία 
Σταματιάδου Ειρήνη 
Σταμίρης Γεώργιος 
Στεφανάκης Κωνσταντίνος 
Στεφανίδης Μάνος 
Στίκας Εύστάθιος 
Στράτος Άνδρέας 

Σωφρονόπουλος Γεώργιος 

Τραυλός Τωάννης 
Τρεμπέλας Παναγιώτης 
Τριανταφυλλόπουλος Τω. Κ. 
Τσάλλη Μίνα 
Τσαντίλης Περικλής 
Τσάτσος Θεμιστοκλής 
Τσάτσος Τωάννης 
Τωμαδάκης Νικόλαος 

Φορόπουλος Νικόλαος 
Φραγκούλης Γεώργιος 
Φουρκιώτης Κωνσταντίνος 
Φωτιάδης Ευάγγελος 

Χαραλαμπίδης Κωνσταντίνος 
Χατζηθεοδώρου Αντιγόνη 
Χατζηνικολάου - Μαραβα “Αννα 
Χατζής Παναγιώτης 
Χριστόπουλος Τάκης 
Χριστοφιλόπουλος “Αναστάσιος 

Ψυχογυιός Κωνσταντίνος 

Β' ΑΝΤΕΤΠΣΤΕΛΛΟΝΤΑ 

Βαφείδης Σάββας 
Βεζανής Λεωνίδας 
Βλάχος Παναγιώτης 
Βουλγαρίδης “Ιωάννης 

“Εζερτζόγλου Νικόλαος 
Έφραιμίδης Στέφανος 

Ζάκος Γεώργιος 

Γεωργιάδης “Αρνάκης Γεώργιος 
Γκιουζέλογλου Καλλίνικος 
Γρίβας Κωνσταντίνος 

Θέμελης Χρυσόστομος 
Θεοφανίδης Θεοφάνης 
Θεοχάρης Δημήτριος 

Δάμτσας Νικόλαος 
Δαπόλας Φραγκίσκος 
Δημάκης “Ιωάννης 
Δρανδάκης Νικόλαος 

Καλούμενος Δημήτριος 
Καρώνης Δημήτριος 
Καψωμένος Στυλιανός 
Κοτζιάς Δαμασκηνός 
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Κουκουμενιδης Βασίλειος 
Κουκούλες Ιωάννης 
Κουντούρης Χρίστος 
Κριαρας Εμμανουήλ 
Κωνσταντινίδης Χρυσόστομος 
Κωνσταντίνος ΕΙρηνουπόλεως 

Μανοΰσακας Μανοϋσος 
Μέντζος Θεοφάνης 
Μιρμίρογλου Βλαδίμηρος 
Μούτσογλου Σταύρος 
Μουτσόπουλος Νικόλαος 
Μυστακίδης Αθανάσιος 

Ναουμίδης Μάρκος 
Νομίδης Μιλτιάδης 

ΟΙκονόμου Παναγιώτης 

Πανταζόπουλος Νικόλαος 
Παπαδόπουλος Στέφανος 

Παπαδοπούλου Δήμητρα 
Πελεκάνίδης Στυλιανός 
Πετρόπουλος Δημήτριος 
Πολέμης Δημήτριος 
Πρεμετίδης Γαβριήλ 

Ρόκας Γεώργιος 

Σγουρδαίου Πολΐνα 
Σιδερίδης Παναγιώτης 
Σιμαλαρίδου Αίγλη 
Σοφιανός Δημήτριος 

Τούντας Νικόλαος 
Τσολάκης Ενδοξος 
Τσολοδήμος Αθανάσιος 
Τωμαδάκης Ευτύχιος Ίω. 

Χαβιαρόπουλος Δημήτριος 
Χόλλεμπαχ Γεώργιος 

Ψαριανός Διονύσιος 



ΚβδυΜβδ Ό\] ΥΟΕΙΙΜΕ XXXV (1966 - 1967) 

Ν. Β. Τοηιαάα&βε, £>βε βοηάαΐβν,Γε άη τηοηαείβτβ βτέΐοίε άβ 8αίηΙβ 
ΤΗηίΙέ άβ$ Ζαηξατοίε, ρρ. 1 -16. 

Ε’βηΐββΓ & άβ,]β ρυΜΐέ άβηβ 1β νοί. IX (1932) άβ Ιβ ρΓβδβηΙβ <ΐΕπε- 

τηρίς» άββ άοουιηβηΐΒ οοηοβΓηβηΐΒ οβ ιηοηβδίβΓβ άβ Οβίβ οοοΐάβηΐβίβ. 

ΜβΐηΙβηβηΐ βη ρηΜίβη! άβ ηοηνββηχ άοοηηββηΐΒ ΓβοβππηβηΙ άβ- 

οοηνβΓίβ άβηδ ΙβΒ βτοΜνββ ά’ίΐβΐ άβ νβηΪΒβ, Ι’βηίβηΓ νίβηΐ & ΐΙΙηιηΐηβΓ 

ΙΊιίδΐοΐΓβ οΙίδοιίΓβ άβ Ιβ ίοηάβΐΐοη άιι οουνβηΐ άβ δβϊηίβ Τπηΐίβ βΐ άβ 8β8 

Γβ1&ί.ΐοηδ βνβο ιιη βηΐίβ ιηοη&δίβΓβ Οβΐοίδ, άβ δβϊηίβ Κγπ&ΐίβ. ϋ’βρΓβδ 

οβ8 ηοηνββηχ άοοιπηβηΐδ οη ρβυί ρΓβοΐδβτ 1β Ιβχηρδ άβ Ιβ ίοηάβΐΐοη, 1β8 

ηοιηβ άββ ρΓβπιϊβΓδ ίοηάβίββΓδ βί Ηβ§οαιηβηβ8 βϊηδΐ ςιιβ 1β τδΐβ άιι ηβοηβ- 

βίδτβ άβηδ Ιβ νίβ Γβΐί^ΐβιιββ βί δρίπίυβίΐβ άβ Ρίΐβ άβ Οβίβ. 

Β. Ον,ΐΙΙαηά, &1ηάβ8 βηγ ΙΊιϊεΙοίτβ αάτηίηίείΓαΐίνβ άβ Ι'βηιρίΓβ ΙρζαηΙίη 

ά Ια ΗαηΙβ έροςηβ (IV*- VIβ είββίβε), ρρ. 17 -40. 

ΑηΙοηϊο Οατζρα, Οη ΜίβΗαβΙ ΡεβϊΙηε’ αάτηΐεείοη ο/ ΡαϊΐΗ, ρρ. 

41 - 46. 

<7. ΟΗτΐείορίιΐΙοροηΙοη, Ιηάίβαΐΐοη ροητ Ια άαίαΐΐοη άβ ΓΑβα- 

ίΗίεΙβ, ρρ. 47 -67. 

Ε’βηίβηΓ ρΓοροββ οοιππιβ έίβιηβηΐ άβ άβίβίϊοη άβ ΡΛοβίΜβΙβ 1β νβΓ8 

άβ Ιβ ΙΧβ 8ίΓορ1ιβ άβ οβί βγιηηβ «χαϊρε τύραννον άπάνθρωπον έκβαλοϋαα 
τής αρχής». Μβΐδ ςυϊ βίβϊί Ι’βιηρβΓβοΓ άϊ^ηβ άβ οβ ηοιπ? Οη ΓβηοοηίΐΓβ 

άβηβ 1β ίβχίβ άβ 6ΐβη ά’έοπνβΐηΒ (Τϊιβορϊιγί. δΐιηοοβίβ, ΟβοΓβββ Ρίβί- 

άέδ, Τΐιέορίιβηβ, 1β δγηβχβϊίβ άη ]οιιγ) 1β ιηοί «τύραννος» ειρρίϊςυέ 4 

Ι’βπχρβΓβυΓ βγζβηΐϊη ΡΕοοββ (602 - 610). Τοιίδ Ιββ βίβπχβηΐβ άα νβΓβ 

οοΓΡββροηάβηΙ βη Ρΐιοοβδ. Ο’ββΙ Ιηϊ ςοϊ β βίέ άέΐΓβηδ ρβΓ ίοΓΟβ. Ιι’ορΐ- 

ηΐοη άβ ΚθΙιογΙι, Ββίοη Ι&ςυβίΐβ 1β νβΓβ ίβΐί βΐΐηβΐοη βη άβίΓοηβιηβηΙ 

άη ΟΙιοβΓοβδ II, ηβ ρβυί ρββ βίΓβ βάιαΐδβ, βΐ οη βάιηβί ςυβ ΙΆοβίϊιΪΒΐβ 

β βίβ οΐιβηΐέ ροηΓ οβ1έ1)ΓβΓ Ιβ βη άβ 1β δίέ§β άβ 626. Οιοβι-οέδ II β βίβ 
άβίΓόηβ Ιβ πιοϊ άβ ίβνπβΓ άβ 628. Ε’βγπιηβ ηβ ρβηί άοηο ρββ ίβίΓβ βΐΐηβΐοη 
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& υη βνβηβπιβηΐ ροΒίβΓίβιΐΓ άβ 8& οοιηροδϋΐοη. δβίοη Ιοηίβ ρι*ο1)&1>ΐ1Ηβ, 

οοηοΐιιβ ΓαιιΙθΠΓ, ΓΑο&ίΜβΙβ άοίί εινοΐΓ βΐβ οοιηροβέ &ρΓββ 1β άβίΓόηβ- 

ιηβηΐ άβ Ρ1ιοο&8 (οοΙο1>Γβ <1β 610) β! &ν&ηί 1β 26 &ούί άβ 626. 

ί^ιι&ηά &υ ηοιη άβ ΓαυΐβιΐΓ άβ ΓΑο&ίΜδΙβ, ίΐ ββί ]βΙβ ά&ηδ ΓουΜΐ 

ρ&Γββ ψχβ 8β8 ορίηίοηδ ηβ δ’&οοοΓάβηί ρ&Β Μβη &νβο 1β8 ίηίβηίίοηβ άθ£ΐη&- 

ΙΐςαβΒ άβ Ρβ§1Ϊ8β. 

Ν. Β. Τ οιηαάαΗββ, Λήθης βυθοί - Λήθης πέδον - Λήθης πεδίον, ρ. 68. 

ΒΓβνβ βχροδϋΐοη άβ Ρβνοΐυΐίοη άυ 8βη8 άβ οββ βχρΓβδδίοηΒ ά&ηΒ 

1β8 ΙβΧΐβδ θ1&ΒΒΪφ1βΒ βί 1)γζ&χΐ1ΐη8. 

Ρ. Ζ,. Τ7 ο ΰοΐορ ο%Ιο 8, ΡαΙτοδ, ρρ. 69 -106. 

Εχροδβ 8ΐΐΓ 1β ββηίΓβ ιηοη&8ίίςαβ άυ Β&Ιγοβ. Ιιββ ροΐηίβ ρπηοΐρ&υχ 
βοηΐ ΙβΒ Βυΐν&ηίΒ: ΕβΒ ρΓβιυΐβΓΒ ιυοΐηβΒ β’γ έΙ&ΜίΓβηΙ άυΓ&ηί 1& ρΓβπΰβΓβ 
ιηοίΐϊβ άυ VII® 8. Ιιβ ιηοη&ΒίβΓβ 1β ρΐυβ ΐιηροΓί&ηΙ, 1& Ι&υΓβ άυ δίγίοδ, ίυί 
ίοηάβ ρ&Γ 81. Ρ&υΐ 1β Ιβυηβ βοπβ ΟοηΒΐ&ηίίη ΡοΓρΙιγτο^βηβίβ, ρπΛ&Μβ- 

ιηβηΐ ά&ηΒ ΙβΒ υηηββΒ 20 άυ X® β. ΟυΓ&ηΙ Ροοουρ&ίίοη άβ Ι’Αβίβ Μΐηβυτβ 
Οοοΐάβηί&ΐβ ρ&Γ ΙβΒ 3β1ά]ου1άάβΒ, ρβηά&ηΐ 1β άβΓηίβΓ ςυ&τΐ άυ XI® β., 
1β8 ιηοη&ΒίόΓβΒ ίυΡβηΙ Γ&ν&^ββ ρ&ρ ΙβΒ ΤυτβΒ, ιη&ίΒ ηβ ίυΓβηί ρ&Β &1)&η- 

άοηηβΒ. Ευ πιβη&οβ ΙυΓςυβ η’&υΓ&ίί όίέ ςυ’υη ρΓέΙβχΙβ ρουΓ Ιβ άέρ&Ρΐ 
άβ 3ί. Οιπβίοάυΐβ, &1ορβ Ιιβ^ουπιβηβ άυ δίγΙοΒ βί &Γο1ιίπι&ηάΓΪΐ6 άυ 
ΙιβίΓΟΒ. 1*68 ο&υΒβΒ ΓέβΠβΒ άβ βοη άέρ&Γί ΒβΓ&ίβηί βοπ άβββηοΐι&ηίβιηβηί 
& ο&υΒβ άβΒ &οουΒβ.ίΐοη8 ροΓίβββ οοηίΓβ Ιυί βί βοπ άόβίρ άβ ίοηάβΓ υη 
πιοη&ΒίβΓβ & Γβ^ΐπιβ οβηοΐϊϋΐςυβ Ιγθβ ΒίήοΙβ. ΙιβΒ πιοη&ΒίβΓβΒ άυ Β&Ιγοβ 
ηβ ΒοηΙ ρ&Β ιηβηΙϊοηηβΒ &ρι*βΒ 1282. ν«αβατον» 6ΐ&ϋ βη νί^υβυΓ Ββυΐβ- 

ιηβηΐ ά&ηΒ Γβηοβΐηίβ άβ8 ιηοη&δΙβΓβΒ βί ηοη ρ&8 ΒυΓ ΙουΙ 1β ΙβΓΠίοΐΓβ άυ 
Ιι&ίΡΟΒ. 

Ζ). /. Ρ ο I έ τη ί $, νβΓ8 αηοηντηβε ά Ια τηοΗ άβ Ιβαη Βτυβηηίοβ ΟαίαβαΙοη, 

ρρ. 107 -116. 

Ιι’&υΙβυΓ ρυ&Ηβ βί οοιηπιβηίβ βη άβί&ΐΐ ςυβΙςυβΒ νβΓ8 ΐ&ιηύίςυβΒ 

χηβάίίβ ίουΓηΐΒ ρ&Γ 1β ιη&ηυΒΟΓΐί Β&γοοοϊ 195 ί. 8Γ. Ββ ροβίβ &ηοηγιηβ & 

βοηΒ&ΟΓέ ΒβΒ νβΓΒ 4 1& πιογΙ άβ Ιβ&π ΒΓγβηηχοΒ Ο&Ι&β&Ιοη. Β’&υίβυΓ 

ρΐ&ββ οβ ΒΓγβηηίοΒ &υ XII® βίβοΐβ βί βχ&ιηίηβ Ιβε ΗβηΒ άβ ρ&ΓβηΙβ ρπηβί- 

ρ&ίβιηβηΐ βηίΓβ Ιβδ Ι&ιηίΙΙβΒ ΒΓγβηηΐοβ βΐ Ο&Ι&β&Ιοη &α$δί ϋΐβη ςυβ 1β8 

Ιΐβηδ άβ πχ&Γΐ&^β άβ οβ8 άβυχ ί&ππίΐββ &νβο ά’&υίΓββ ί&ιηΐΙΙβΒ ΐΙΙυβίΓβΒ 

Ιχγζ&ηίίηβΒ. Β’&υΐβυΓ ΐβηΐβ &υ88ΐ & ρΓβοίββΓ βΐ & βχρϋςυβΓ Ιββ «ΙΙυβΐοηΒ 

ΜΒίοπςυβΒ οοηίβηυβΒ ά&ηδ 1β ροέιηβ. 
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ό'. Α. δο^Γοηίοη^ ΒβχίβοείαΙίείίβαΙ βοηίηδκίΐοη ίο ίΚβ αηΙ/ιοΓείιίρ ο[ ίΐιβ 
Α&αί/ιίείοε Ημτηηοε, ρρ. 117 -127. 

Ν. Β. Τοιηαάαΐίίε, Πύργος - Πνργοϋμαι, ρ. 128. 

Εχροββ άβ Γβνοΐιιϋοη ΒβιηβηΙΐφΐβ άβ οβΒ πιοΙβ (Ια §γθο οΐ&δδίςιιβ 
ΐυδφΐ’αη §Γβο ιηοάβΓηβ. 

Ρ. β. ΝίβοΙοροηΙοε7 υίηνβηίατιο άβΐ βοάίβί Υαΐίβαηί βτββί 2403 - 

2631, ρρ. 129 -131. 

β. Ο ί τη ίίτ ο € αΙΙΐ $? 8ντ Ια Ρβεφιβ άβ 8αίηί Βέοηίίηε Ιβ Νοανβαν, ά 
Ναχοε, ρρ. 132 - 135. 

δβίοη ΓαιιίβιΐΓ ΓαβοβΙβ ΕβοηΙΐυΒ, ίΐβΐΐΓβ άαηΒ Ια ίΓββςηβ άβ ΡββΙΪΒβ 

«Ροηβ^Ιύβ 4 ΥοΜοιιβ» άβ Ναχοδ, η’βΒί ρ&8 1β ΒαίηΙ Βυχηοιηβ ΜοηβιηνβΒ- 

8ΪοΙΪ8, φιι & νβοιι αυ XIV6 δΐββΐβ, πιαίδ 1β ΒβΐηΙ ΙιβοηΙΐιΐδ άβ Ραίπιοβ, 

άβνβηα &ρΓβΒ ραΙηαΓβΙιβ άβ «ΓόπίΒβΙβιη, άοηΐ Ια ίβΐβ θβΙ ββΙβ&Γβ 1β 14βιηεά. 

Ώ. Κ. Μ ΐβΗαέΙίάβε^ Τζάγγρ α. 11η ραεεαξβ άβ ν«ΑΙβχΐαάβ» ά %ηβ 
νβτείοη ροέΐίριιβ, ρρ. 136 - 140. 

Εα άβδοπρίΐοη άβ Τζβηβτα ϊαίΐβ ρατ Αηηβ Οοιηηβηβ άεαΐ8 ΡαΑΙβχία- 

άβ» & βίβ Γβηάαβ βη νβΓΒ ραΓ ΟοηΒίαηΙίη ΗβπηοηΐβΙεοΒ (XIV6 Βίβοΐβ) 

άαηΒ Βοη ροδιηβ Ια §ιιβπ·β άβ Ττοίβ. 

Α. Αγ £2/γ ίο μ, ΏίαΙοβΜβ άβ ΙοεβρΗ Βνρβηηίοε ανββ ηη ΙετηαέΙίίβ, 

ρρ. 141 -195. 

Ιί’αιιίβιΐΓ ριιΜβ 1β ΙβχΙβ ά’αρΓέΒ ΙβΒ Ιγοιβ ιηαηιΐΒοηΐΒ ρπηβίραιιχ. 
Ε’βάϋίοη βδΐ αοοοπιρ&§ηβ άβ ηοπ&ΓβυΒβδ ηοΐββ βΐ ά’ιιηβ ΙηίΓοάυοΙΐοη 
8ιιγ ΙοΒβρΙι ΒΓγβηηϊοΒ βΐ Βοη οβυντβ, 1β ίβιαρβ άβ Ια οοιηροΒίΙίοη άη 
Οΐα1ο§υβ, Ια ΐΓαάίϋοη ιηβηΗΒΟπΙβ άιι ΙβχΙβ, Ια ναΙβιΐΓ ΙίίΙβΓβίΓβ βί Ιΐιβοΐο- 
£ΐφΐβ άυ. Οία1ο§ιιβ βίο. 

Λ Σίαρ ιέ, δβϊΐΙρίΜΓβε βΚτέίίβηηβε άβ 8αίηΙ - Ιβαη Ιβ ΟαΙφίΙβ ά Ειιδέβ, 
ρρ. 196 - 201. 

ΟβΒ ΒβιιΙρίυΓβΒ βοπΙ οΙαβΒβββ ρατ Γααίβυτ βη άβηχ βΓουρβΒ. 
Ιιβ ρΓβιηίβΓ £τοιιρβ (ρΐ. 1, 2, 3) αρατίϊβηΐ 4 Γέροφίβ ραΙέοοΙίΓβΙίβηηβ, 

10 - 2 - 1968 
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ρΓθοίδθΓηβηΙ αη V® βίβοΐβ, ΐ,αηάϊδ <ριβ 1β εβοοηά (ρΐ. 4, 5, 6, 7, 8) αραιΊΐβηΙ 
& Γβροςιιβ άβ Ια ίΙοΓ&ϊβοη άβ Ια δοχιΙρίιΐΓβ 5γζαηϋηβ (Ια Χ«-ΧΙΙΘ βΐέοΐββ. 

Ν. Ρ. Μ αίε Ϊ8, Εε «Νοτηοοήΐέήοη», ρρ. 202 - 209. 

Ι<θ Οοάβ 2764 άβ Ια ΒϊΜίοίΗβφΐβ ΝαΙϊοηαΙθ άβ Ια Ογθοθ οοηϋβηί 
οιιίίΓβ 1θ Νοπιοοαηοη άθ Μαΐαχοβ υη ΙταΐΙέ άθ άτοϋ βη βΓβο ναΙ^αίΓβ 
αρρθΐβ «ΝοτηοοπΙβήοη», βάϊΐβ ρατ ϋ. Οΐιίηΐδ. ΙΓα. Γβνβΐβ 1θ ϊαΐί <ριβ οβ 
«ΝοπιοοΓίΐΘΓίοη» ββί Ιϊγθ άθ Ια ραταρΙίΓαΒβ άχι δγηίαίρηβ άθ ΜαΙΙιίβα 
ΒΙαβΙαΓθδ ραΓ ΟοχιποΚβ ΟτίΙοροϋΙοΒ (ν. 1β νοί. XXXIV άθ ΙΆηηααΐΓβ, 
ρρ. 175 Βΐιίν.). 

Ν. Ρ. Μ αΐ 8 ί 8, 8ιιτ Ια «Πείρα» ά'Εη8ίαεΚε Ιε Ηοτηαϊη, ρρ. 210 - 213. 

ϋθδ ο&δθτναΙίοηΒ θΓΪϋςιΐθΒ 8ϋΓ Ια «Πείρα» ά’ΕαβίαοΗθ 1β Ηοπιαίη 
οηί έΐβ άέ]ά ρυ&ΙϊββΒ ρατ ΓαιιΙβαΓ άαηβ 1θ νοί. 29 (1959), ρρ. 351 - 366 άβ 
Ια ρΓθδβηΙβ Επετηρίς». Ιοί ΓβιχΙβιΐΓ οοιηρίβΐβ οη οοιτί^β οββ ούββΓναϋοηδ. 

Α. Ώ. Κ ο ηι ί η ί 8, ΕβΗο8 άβε ΙιιΙΙεε ^ζαηύηοΜξατεε άαηε άβε Ιεχίβ8 
Ηα§ίο§ΓαρΗϊ^ιιβ8, ρρ. 215 - 222. 

Ιι’ααΙβαΓ α άβοοανβιΊ άαηβ 1β χηβ. Ραΐπαΐαοαδ 17 χία τέοί! ά’βάΐ&οαϋοη 
8β ταρροΓίαπΐ ααχ ΙαΙΙββ 6γζαηΙΐηο5υΙ^αΓβ8 άβ 811. II α βΐςαοΐέ έββίβ- 

παβηΐ ςρχ’αη γθοϊΙ ρΓββςυβ ΐάβηΐϊςαβ ββ ΐΓοανβ ϊηοοΓροΓβ άαηβ Ια νϊβ άβ 
δαϊηί Νΐοοίακ δίουάϋβ, Ιαηάϊβ ςα’αηβ νατϊβηΐβ άχι χηβιηβ ΓόοίΙ ά’υη 
δίγΐβ πιοΐηδ ΙϋΙβΓαΪΓβ ββ Ιτοανβ ρυϋΐΐββ βομβ 1β ΙίΐΓβ ά’«ΗΪ8ΐοΪΓβ άβ βαϊηΐ 

Νίοοίαβ, δοΐάαί βΐ ιηοΐηβ». Ιι’βαΙβιΐΓ ρχιΜΐβ 1β ΐβχΐβ άχι Ραίιαΐαουβ βη 1β 
ρίαραηΐ άαηβ βοη οοηΐβχΐβ Μβίοήςυβ, βχαπιΐηβ Ιθβ οίΓοοηβίαηοββ ςιιϊ 

οηΐ άοηηβ ηαΪΒβαηοβ α οβ γθοϊΙ, Ι,Γοανβ Ιθβ ταρροτίβ βηΐΓβ Ιβθ βϋΒ-άϊίββ 
ηαιταϋοηδ βΐ ΓβιηβΓςυβ φΐβ Ιθιιγ Κθγοβ β’αρρβίΐβ 1οιχ]οπγ8 Νίοοίαβ. Οβίχιΐ-οΐ 
Ββ Βΐΐυβ α Γβροςριβ άβ8 ΙυΙΛββ 6γζαηΙϊηο5ϋ1βαΓβ8, ϊΐ βίαίΐ ιαίΐΐΐαχτβ βί χΐ 
6β1> πιοτί βη ιηοίηβ. 

Ν. Ρ οΐΐΐ Ϊ8, «νοευ, οοηοεηίταηΐ» ά Ια V ίνΐβαηίβ Τήηίΐέ άβ Ματο ά'&ρΜεε, 

ρρ. 223 - 226. 

Ιι’ααΙβχΐΓ ρτόββηΐβ υη «νόβα» άβ Ματο άΈρΙχέββ βοπΐ αναηΐ βοη 
άέρατί ρουτ 1β Οοηοΐΐβ άβ Ρίοτβηοβ (1438 - 1439). Ρατ οβ «νοβχι» Μ. 
άΈρΙιέββ Βχιρρίΐβ 1β θβοοχιτβ άβ Οΐβα άαηβ Ια ΙυίΙβ ροαΓ Ια ίοϊ. Ιιβ ίβχΐβ 
ββ ΐΓουνβ άαηβ 1β οοά. Αϋιοηίβηδϊβ (ϋΐοηγδϊοιι), 1Τ. 180ν -182. 

εηεΤΗΡΧΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ ΣΠΟΥΑΟΝ Έτος ΑΕ' 33 
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Μ ατ ία Τ Λ έ ο ο Ηα τ ΐ 8, 8ητ Ιβ$ αΐβΐίβτβ ρο$1-5ρζαηΐίη8 άβ ΟοηΜαηύ- 

ηορίβ - Σ,α 5τοάβη$β Ευ,εέΜβ (1723-1735), ρρ. 227-241. 

Ο’βαίβαΓ βίαάϊβ Γϊηββπρίϊοη, πιβΐ ίηίβΓρΓβίββ ίυΒ^α’ίοί, ά’αη ρβΓβ- 

ιηβηί βοβΙββϊβΒίϊίΐαβ βχροββ βα Μαβββ Νβϋοηβΐ άβ δοίϊβ, ϊηδοπρίϊοη <ιαϊ 

8β ΓβίέΓβ & 1β Βι*οάβαδβ άβ 1β ρϊβοβ. δαϊί 1β ραΒΙϊοβίϊοη άβ βϊη<ι βαίΓβΒ 

ΙίΓοάβΓΪβΒ ά’<α* ΒΪ^ηββΒ άβ 1β ιηβιηβ 1>Γθάβα8β βϊηΒΪ ςαβ 1β ρΓβββηΙβίϊοη 

ά’βαίΓβΒ ρίββββ βΐΓοίΙβπιβηΐ βρρβτβηίββΒ έι ββΠβΒ-Ιβ. 

Ο’βχβιηβη άβ βββ Ι)ΓθάβπβΒ, Ιβηί άα ροϊηί άβ ναβ ΒίγΙΪΒϋςυβ ηαβ 

ίββΐιηίφΐβ, ρβπηβί άβ οοηΒίβίθΓ Γβίϊ&οβιηβηΙ ρΓ0£Γβδδϊί άβ 1β οοηοβρίϊοη 

βτίΪ8ΐϊ<ιαβ 1>γζβηΙϊηβ βη ίβββ άβ ηοανββαχ βρροιΊδ άβ 1’Οββϊάβηί: Γοπιβ- 

ιηβηίβίίοη ρΓοϋχβ βί 1» ΠηβΒΒβ ΓβοΙιβΓοΗΘβ άα πιβίβιϊβΐ βί άβΒ ροϊηίΒ 

βΐίκί&αβηΐ & βββ ρβίϊίΒ οΗβίδ-ά’οβανΓβΒ, άβδίίηβδ β Γβ^ΐίδβ, υηβ £Γ&ββ 

ίοαίβ πιοηάβίηβ βη οοηΐΓβάΐβΙΐοη βνββ Γβδρπ'ί βί ΙβΒ ίοΓτηυΙβδ άα Μογβη 

&ββ. 
Ιι& πιΪΒβ βη ρβΓβϋβΙβ άβΒ ρΐβββδ βίαάϊββΒ βνββ άβΒ ΙοΓοάβπβδ ά’οΓ 

άοηί ΓοΓΪ^ϊηβ βδί βίίββίββ, οοηάαίί 1’βαίβητ & ΙοοβΙϊδβΓ Γατί ά’ΕαββΜβ 

βαχ βΙβϋβΓΒ άβ Οοηβίβηίϊηορίβ. Κβίυ^ϊβ, βρΓβδ 1β βΐιαίβ άβ 1β νΐΐΐβ, άβηΒ 

1β νοΪΒΪηβ^β άα Ρβίήβτοΐιβί, 1β ηαβϋβΓ άβ 1β 1>Γθάβπβ ά’οΓ ίαί ρΓΟδρβτβ βί 

ρΓβΙϊηαΘ βαβΒΪ 1)ϊβη ρβτ άβΒ βΓΐΪΒίβΒ Ιβϊφίβδ φΐβ ρβΓ Ιββ ηαοϊηββ βί 1β8 

ηοηηβΒ άβηΒ ΙβΒ πιοηβδΙβΓβΒ. Ο’βδί άβηβ αη άβ οβδ βίβΙϊβΓΒ β 1β 1β£Ϊίϊιηβ 

Γβηοιηχηββ ςαΈαβόΙίΐβ & άα βχβΓββΓ βοη βΓί. 

Β. Κ οιίΐ τα 5, 1>α ηοΐίοη άβ ΓΙιηαββ άιβζ Ιβ Ρεβιιάο - ΒέηΪ8 Ι'Ατέο- 
ραξϊΐβ,. ρρ. 243 - 258. 

Οβ ΐΓβΐίβ οοηδίβίβ Ιββ ΓβρρβΓίδ ϊππηβάϊβΐΒ άβδ ίάβββ βΐιβζ 1β Ρδβαάο- 

ϋ. Α. βνββ 1β Νβορίβίοηϊβιηβ, βαΓίοαί βνββ 1β ρΜΙοβορΙιϊβ άβ ΡγοΜοβ. 

Οβ ηοίϊοη άβ ΙΊπιβ^β ββί ΐΓβϊίέβ βαίβηί άαηβ Ιββ ΙιίβΓβΓοΙιϊβδ άβ Ο. Α. 
φΐβ άβηΒ 1β ΙΙίΘΟΓΪβ ηβορίβίοηϊβϊβηηβ άβΒ Ιγοϊβ «ΙιγροδΙβδβδ». Οη νοϊί 

ρβτ ΓΙπιβ§β ηαβ οΐιβηυβ Κγροβίβδβ ϊηίβπβαΓβ άέρβηά άβ οβίΐβ ηαί Ιαΐ ββΐ 

ΒαρβπβαΓβ, άβ δΟΓίβ ηαβ ΙοαΙββ Ιββ ΙιγροβΙβΒββ βΙβΜΪΒΒβηΙ βη ΟΓάΓβδ 

άϊίϊβΓβηΙδ 1’αηϋβ ββδβηΐϊβΐΐβ άβ 1’ΕΐΓβ. Οβίβ βΓΓίνβ β^βίβπιβηΐ βαχ ΙιΐβΓβΓ- 

οΐιϊββ άβ ϋ. Α. ροαΓ 1β οοηηβΒδΐοη άα Όϊνϊη. Εβδ βοηββρίΒ ρΙβΙοηΐβϊβηΒ 

άβ 1β ρβΗϊοίρβΙϊοη βί άβ 1β ΒβρβΓβίΐοη ΓββρρβτβΪΒΒβηί οΐιβζ Ο. Α. βοαβ 
Ιβδ ηοϋοηδ άβ 1β ΙαπιίέΓβ βί άβ 1’ίΐΐαπιϊηβΐϊοη. 

Ιι’ΐπιβΒβ βη ίβηί ςαβ βγπι5ο1β άΐνϊηβ βοηάαϊί ρβΓ 8β ςυβίϊΐβ βηβ^ο- 

ξΐςαβ νβΓΒ 1β ϋϊνΐη. Ο’βΒί ροαΓ^αοί 1β Βββα πιβΙβΓΪβΙ ροδββάβ βοη πιόΓΪίβ 

βί ββ νβΙβαΓ. Ρβτ οοηδέηαβηί Γίβοηβ άβηβ Ι’έβΙΐΒβ βοηιροιΊβ 1β ρΓόββηοβ 

άα Οϊνϊη, ββ ^αϊ β Ιίβα βαββϊ βαχ δβϊηίβ-δ'ββΓβπιβηίβ. Οβ Οϊνϊη Β’ϊηοβηΐθ 
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άαηβ 1’ίιηβ£β δβηΒΪΜβ άβ 1’ϊοοηβ οοιηπιβ 1β «1>οβθ9» άβ ϋϊθΐι β’βΒΐ ΐηοαπιέ 
βογ Ια ΐβιτθ ου οοπιπιθ οβίαϊ-οϊ ϋδβίβΐθ 4 Ια δαίηΐβ - ΕηοΙιβπΒίϊβ. 

Ε’ίοοηβ θη ΙαηΙ φΐβ κγιηβοΐβ άα ϋΐνίη η’βδί, άοηο ρίπε υηθ Βΐιηρίβ 

βί%ΐβ, πι&ΪΒ βΐΐβ αοφίίβΓί ηηβ Γβαΐϊΐβ οπίοΐο^ίςυβ; Ηθη ςη’βΗβ πθ οοηβίϊ- 

ίαβ ραδ ρβΓ βΐΐβ-ιηβπιβ πηβ βχρΓβΒβϊοη αάβςααΐβ άα ϋϊνίη, βΐΐβ 1’ϊηάϊ- 

φΐβ βΐ γ οοηάαϊΐ ά’αηβ ιηαηϊέΓβ αηα§0£Ϊςαβ. 

Ν. Μ. Ρ αηαϊ) οίαίιίβ, ΡβηίΙΙββ ά'υ,η ηιαηΜ&ατίΐ άβ Ια ΟίΓοηοξΓαρΗϊβ 
άβ ΣοβοίΗέΙβ (ΰοά. 8βΓαξΙίβη$Ϊ3 Ον. 37) άαηβ Ιββ ραρίβΓβ άβ Β. Α. 

ΜρβίαΗίάββ, ρρ. 259 - 278. 

ϋαηβ 1β (Ιοββϊθγ 495 άββ ραρίβΓβ άβ Β.Α. Μγδΐαίπάέβ βθ ΐΓουνβηΙ 
ςαβίςαββ ίβαϊΙΙβΒ άβ ςααΐΓβ ιηαηαβοιϊΐΒ ςαϊ βοπϊ ϊάβηΙίίιβΒ ααχ ιηαηιιβοηίβ 
άβ Ια ΒϊΜίοίΙιβφΐθ άα δβΓΟΪΙ (Τορίϊαρι) άθ Οοηβίαηΐϊηορίβ. ϋβ οθβ ίβαϊΐΐββ 
ΓααΙβατ οοππηθηΐθ θη άβίαϊΐ 3 ςαϊ αρραιΐϊβηηβηΐ αα ιααηαββηΐ δβΓα- 
§1ΐθηΒΪΒ Οι*. 37 οοηίβηαηΐ Ια Οιτοηο^ΓαρΙαβ άβ δγπιβοη. βίβηΐ άοηηβ ςαβ 
οβ πιαηυΒΟΓΪΙ άβ Ια ΟΙπ·οηο§Γαρ]ιϊβ η’α ραβ θποογθ βίβ βίαάϊβ, Ι’ααΙβαι· οίΐβ 
Ιθβ Ιβςοηβ άΐίϊθΓβηΙβΒ άβΒ Ι,γοϊβ ίβπΐΙΙβΒ βί ΐβηΐβ 4 αρρΓβοϊβΓ Ια ναΐβατ άα 
ιηαηαΒοπΙ. Α ρΓοροΒ 1’ααΙβαΓ βχαιηϊηβ Ια ϊ,Γαάϊίϊοη ιααηαΒβΓΪΙβ άα ραββα^β 
άβ Ια ΟΙίΓοηο^ΓαρΜθ, οοηοβπιαηΐ β Ια οοηΒρΪΓβϋοη ροαΓ ΓαβΒββϊηαί, άα 
οβΒαΓ ΒαΓάαβ. 

Ν. Ιιίναάαταβ, ΡβηίΙΙββ αΐΗέηίβηηββ άη Οοηβ. 8βΓαρΙίβηβϊβ 40, ρρ. 

279 - 284. 

Β’ααΙβαΓ ιηοηΐΓβ φΐβ άβαχ ίβαϊΙΙβΒ, φιϊ οοηΐϊβηηβηΐ άββ δοίοΐίββ άβ 
ΤΊιόοη 41’Α1πια§β8ΐβ άβ Ρΐοΐβχηόβ, ΐΓοανβββ θπΙγθ ά’ααΐΓββ άαηβ αη άοββΐβΓ 
αρραΗβηαηΙ 4 Ια 5ΐ51ϊοί1ιέί{αβ ά’Α. ΜγΒίαΜάββ, ίοηΐ ρατίϊβ άα δβΓα^ΙΐβηβΪΒ 
40 βΐ ςαβ Ια ρΐαοβ άβ οββ ίβαϊΙΙβΒ βίαϋ αναηΐ Ια ρΓβπιΐβΓβ ρα£β άα πιαηα- 
βοπΙ βη ςαββΐϊοη. ΑρΓβΒ ςριβίφίββ ΓβπιαΓςαββ βογ Ι’ομ^ϊπθ άα ιααηαβοπΐ 
βΐ αηβ ΙϊβΙθ άβ ΓββαΙΙαίΒ άβ Ια οοΐΐαΐίοα άα ΙβχΙβ άββ ίβαϊΙΙβΒ 4 οβίαϊ 
άβ 1’όάϊΙϊοη άβ Β41β, ιηοηΐΓβ 1’βΐαΙ άα ΙβχΙβ άα χηαηαβοπΐ βη §έηβΓβ1. 

Α η I. /. ΕΙβ{ΙβΓΪαάέ$, Ιμ ραβεΐοη άβ Ια βοΐέτβ άαηβ Ια ΙΐίΙέταΐΊΐτβ 
Ιη/ζαηΐίηβ αββέιίςιιβ, ρρ. 285 - 312. 

ίι’αυίβυΓ Β’οοοαραηΙ άβ Ια Γβο^βΓοίιβ άββ ΙθχΙθβ αββέϋςαββ, αηαΐγββ 
άαηβ βοη βββαϊ, Ια ραβδΐοη άβ Ια οο14γθ. 

Εα ραΒΒΐοη άβ Ια οοΙθγθ θβ!> αηαΐγβββ άα ροίηΐ άβ ναβ άβ Ια ίΓβάϊΙϊοη 
αββέΐΐςαβ βΐ ββίοη Ιβκ άΐΓβοΙϊοηβ ρβγοΙιοΙοξϊςαβΒ βί βρϊπίαβΙΙβΒ άββ ρΐαβ 
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ίιπροιΙαηΐΒ ΓβρΓβΒβηΙαηΙβ άβΒ Ρθγθβ 1>γζβηΙΐη3 βί αυΙβυΓΒ βοοίβδΐβδίΐςαβδ. 

Εα οοΙέΓβ βδί ΐΓαΐίέβ ά’υη οόΐβ οοιπιαβ \ιηβ ριιΐΒΒβηοβ άβ Γβιηβ φΐί ρουΒΒβ 

Ι’&οπιχπβ αΓβχβΠϊΐοβ άιι Μβη, Οαηβ οβ οαβ βΐΐβ ββί Ιοοβ&ΐβ ραΓ ΙβΒ βαιηίΒ 

ΡβϊβΒ, ςηΐ ειοοοπιρϋΒΒβϊΐΙ άαηΒ Ια Βοοιβίβ αηβ οβηντβ ρβΒίοΓβΙβ. Ό’αηΐΓβ 

ρατί, Ια οοΙβΓβ θβ! οοηΒίάβΓέβ οοιηπιβ αη βίαη ίαΐαΐ άβ Γαιηβ, ςαΐ ρΓονΐβηί 

άβ 1’αιηοαΓ ρπψΓβ (φιλαυτία) βί άβ ΓθΓ§αβΐ1 (νπερηφανία) βί ςυι άβίπιΐί 

ΙβΒ 1)&8βΒ βρίηίαβίΐβδ άβ Ια νΐβ ΟΚΓβϋβηηβ. 

Εη οβ ςυΐ οοηοβΓηβ ΙβΒ τηαηίίβδίαίίοηΒ άβ Ια οοΙβΓβ βαοΓββ (ιερά **ργή) 

αά βχίΓβ, ϋ ίααί Βθη1ϊ§ηβΓ Ιββ άϋϊέΓβηίβδ ορΐηίοηδ άββ βπηίΙβΒ, ρβΓίίββηΒ 

άβ Ια ΒρίΐΊΐααΙΐίβ πιγδίίςαβ βί άββ ΡβΓββ ραΓ βχοβίίβηοβ ρβΒίοΓβαχ. 

Ο’αρΓέδ ΙβΒ υηδ ΒβυΐΒ ΙβΒ βερπίβ άυ τηαΐ (δαίμονες) βί ΙβΒ νοίηρίβδ 

(??όοναί) Βοηί άί^ηβδ άβ ηοίΓβ οοΙβΓβ, Ββίοη ΙβΒ ααίΓββ, Γβπιρίοϊ άβ Ια 

οοΙβΓβ βΒί αχίΒδϊ ΐηάί$ρβηΒα1)1β ρο«Γ Ια οοιτβοϋοη άβΒ ίιηρίβΒ. 

Ρέτ Ια Βΐιίίβ, 1’αυίβιΐΓ βχροδβ Ια οοηοβρϋοη αβοβίίφΐβ άβ Ια οοΙέΓβ 

άΐνίηβ (οργή τοϋ Θεόν) βί ίϊηίί ρατ βχαΓηΐηβΓ Ια οοΙβΓβ Βίποίβιηβηί ϋββ 

ανβο 1β Ββηίΐιηβηί άβ Γβηοαηβ, (μνηοιχαχία) Ιβφίβΐ, Ββίοη ^αη Οαβ- 

βίβη, ββί οοηΒίάβΓβ οοιηπιβ ηηβ οοΙβΓβ άβ Γβδρπί (όργή κατά διάνοιαν) (ίη 

ατοαρίΒ οο£ΐίβίΐοηϋ>ιΐδ). 

ΜιοΗβΙ Αά α τη ί *, ΰαΐαίοξίιβ άββ τηαηηδΰήΐδ άβ Ια ύΜϊοΙίιέςηβ Ραη. 

ΟΗ&αηίδ, άβρο$έ$ ά Ια τηέίτοροΐβ άβ ΖαηΙβ, ρρ. 313 - 365. 

ϋ&ηΒ οβ οαΐαίο^υβ Ι’αυΙβυΓ άββπί ςυ&Γβηίβ-ΒΪχ βοάβδ ιηυδΐβαυχ (άυ 

XVI* β. αυ XIX® β.) ρΓΟνβη&ηΐΒ άβ άϊίΪΘΓβηΙβδ γθ§1οιιβ άβ Ια ΟΓβββ, ΙΊΙβ 

άβ ΖαηΙβ βχββρίββ, βί βοΙΙββίίοηηβΒ ρ&Γ Ραη. (τΐϊΐδβηίΒ. 

ϋβδ βΙέιηβηΐΒ υίϊΐβδ αηχ ηπίδΐβοΐο^υβδ βί αηχ οΙιβΓβΙιβυτδ άβ Ια 

ιηυδίςυβ βγζαηίΐηβ βοηί ίουπιίδ άαηΒ Ια άβΒβπρίίοη βηαΐγΐΐφίβ. 

Οβίίβ οοΐΐββίίοη άβ πιαηυδβηίδ βδί βοηδίάβΓοΜβ βί α υη ϊηίβΓβί 

ραΓϋοιαΙϊβΓ ρουΓ ΠιίΒίοπβη άβ Ια ιαυδΐςυβ βββ1όδίαδίί<ιυβ άβ Ογθοθ ρβηάαηί 

ΟΘΒ άβΓηϊβΓ8 δίββίθβ. 

ΜέΙαηξβδ, ρρ. 367 - 380. 
ΝέοτοΙοξίβί άβ I. ΚαΙΐΐΒουηαΙήΒ, Ργ. ΒαΒίη^βΓ, V. Ουπιβΐ, Α. Ργοβορίου, 

Ρ. ΡβηαγοΙβ&οΒ, ρρ. 381 - 403. 
ΟοτηρΙβΒ - τβηάαε ρατ Ρ. Ζβροβ, Ν. Εΐναάαταβ, Ο. ΟίπιΐΐΓθ1ία11Ϊ8, Ν. Ρα- 

ηαγοΙαΙίΪΒ, ϋ. ναΒΒίΙίαάέΒ, Α. ΜαιΊωρουΙοβ, Τ. ΑΙΗ. ΟτΓ(ίΐ8ορου1θΒ), 
Ν. Β. ΤοιηαάαΙε&Β, Μ. Αάαπιίδ, Μ. ΤΙιόοβΙιαΓίΒ, ρρ. 404 - 450. 

ΒΜΰοξΓαρΚίβ 1966-1967, ραβ Α. Ματ^ορουΐοβ, ρρ. 454-471. 
ΑάάϊΙϊοηβ, ρ. 472. 
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Ιη^οηηαίίοηβ, ρρ. 473-492. 

ΒίΙαη άβ Ια 8οάέίέ ρον,Γ Ιβ$ αηηββΒ 1965 -1966 βί 1967, ρρ. 495-502. 
ΒίεΙβ άββ πιβπώτβ8 άβ Ια 8οβίέΙέ, ρρ. 503 - 509. 
Κέ8ΐιηιέ άη νοίηηιβ XXXV, ρρ. 510-516. 

ΤαΙ)Ιβ8, ρρ. 517 -520. 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΕ' ΤΟΜΟΥ (1966 - 1967) 

Σελ. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ : Ή άγία Τριάς τών Μουρτάρων 
■ή Τζαγκαρόλων καί οί ίδρυταί αύτής . 1- 16 

Κ. ΟυίΕΕΑΝϋ : Είικίεδ 3ιιγ ΠιϊδΙοίΓε εάπιϊηϊδίΓ&Ιΐνε άε ΓΕηιρΪΓΟ 
Βγζβηϋη έ Ια Ιιαιιίε έροςυο (IV6 - VI® δϊέοΐεδ). 17- 40 

ΑΝΤΟΝΙΟ ΟΑΚΖΥΑ : Οη Μϊοΐι&εΐ ΡδεΙΙιΐδ’ Αάηιϊδδϊοη οί Ρεΐΐΐι 41 - 46 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ένδειξις διά τήν 

χρονολόγησιν τοΰ Ακαθίστου "Υμνου. 47 - 67 
Ν.Β.Τ. : Λήθης βυθοί - λήθης πέδον - λήθης πεδίον . 68 
Π. Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ : Λάτρος. 69-106 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ I. ΠΟΛΕΜΗΣ : Ανεπίγραφοι στίχοι είς τόν θά¬ 

νατον Τωάννου Βρυεννίου τοΰ Κατακαλών . 107-116 
8. Α. δΟΡΚΟΝΙΟυ : ΕεχΐοοδΙαΙίδΙΐοεΙ ΟοηΙπβυΙΐοη Ιο Ιΐιβ ΑπΙΙιογ- 

δΐιίρ οί Ιΐιε Α&είΐιΐδίοδ Ηγιηηοδ . 117 - 127 
Ν.Β.Τ. : Πύργος - Πυργοΰμαι. 128 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ : Ε’ϊηνεηί&πο άεΐ οοάίοϊ 

ν&Ιΐοαηΐ Ογοοι 2403 - 2631 . 129- 131 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ : Περί τήν τοιχογραφίαν τοΰ 

άγίου Λεοντίου τοΰ Νέου έν Νάξφ. 132-135 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ : Τζάγγρα, χωρίον τής «’Αλε- 

ξιάδος» (X, 8, 6) είς έμμετρον παράφρασιν. 136 - 140, 472 
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ: Ιωσήφ τοΰ Βρυεννίου μετά τίνος 

Τσμαηλίτου Διάλεξις. 141 - 195 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΠΗΣ : Χριστιανικά γλυπτά έκ τής μονής τοΰ 

άγίου Τωάννου Καλυβίτου Εύβοίας. 196 - 201 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΤΣΗΣ : Τό «Νομοκριτήριον» έπί τοΰ ύπ’ άριθ. 

2764 κώδικος τής Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος. 202 - 209 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΤΣΗΣ : Είς «Πείραν» Εύσταθίου τοΰ Ρωμαίου 210 - 213 
Ν.Β.Τ. : Υπουργός - πουργός - ύπουργία . 214 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΚΟΜΙΝΗΣ : Απηχήσεις βυζαντινοβουλγαρι- 

κδ>ν συγκρούσεων είς άγιολογικά κείμενα. 215-222 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΠΟΛΙΤΗΣ : Μάρκου Εφέσου τοΰ Εύγενικοΰ «Εύ- 

χή περιεκτική είς τήν Ζωοποιόν Τριάδα». 223 - 226 



Περιεχόμενα 

ΜΑΡΙΑ Γ. ΘΕΟΧΑΡΗ : Έκ τών μεταβυζαντινών έργαστηρίων 
τής Κωνσταντινουπόλεως. Ή κεντήτρια Εύσεβία. 

Ν.Β.Τ. : Ταυρωνίτης - Ταρωνίτης - Βλαχερονίτισσα. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΡΑΣ: Ή έννοια τής είκόνος εϊς τόν 
Ψευδό - Διονύσιον τόν Αρεοπαγίτην . 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ : Φύλλα χειρογράφου τής 
Χρονογραφίας τοΟ Λογοθέτου (Ελληνικός κώδιξ Σεραγίου 
άρ. 37) έν τοΐς καταλοίποις Βασ. Μυστακίδου . 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΒΑΔΑΡΑΣ : Τό έν Άθήναις σπάραγμα τοΰ κώδ. 

Οοηεί. 8βΓ3§1ϊβη8Ϊ8 40 . 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΑΚ. ΕΑΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ : Τό πάθος τής όργής έν τή 

βυζαντινή άσκητική γραμματείς . 

ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΑΔΑΜΗΣ : Κατάλογος τών χειρογράφων τής βι¬ 

βλιοθήκης Π. Γρίτσάνη άποκειμένης νΰν έν τή ίερς μη- 

τροπόλει Ζακύνθου . 

Ν.Β.Τ. : Θεόδωρος Πρόδρομος - Μάρκος Εύγενικός. 

ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 1)Α. Μαρκόπουλος: Αί ίστορικαί βυ¬ 
ζαντινοί γνώσεις τοΰ Άλεξ. Παπαδιαμάντη, ώς προκύπτουν 
έκ τής «Γυφτοπούλας».:. 
Ν. Β: Τ ω μ α δ ά κ η ς : Λόγιοι Κρήτες άρχιερεΐς λησμονη- 

θέντες α’) Εμμανουήλ Δέκαρχος - Έφραίμ Σάρδεων. β') Σι- 
ναίου Νικηφόρος Μαρθάλης . 
Μ. Τ. Μανούσακας: Ανέκδοτος έπιστολή Παχωμίου 
Ρουσσάνου . 

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑΙ: 
1) Ν. Β. Τωμαδάκης: Ιωάννης Καλιτσουνάκης (1878- 

1966). 
2) Παναγιώτης Μαστροδημήτρης: Ργ. Βε- 

ΒΐηβθΓ (1891 -1967). 
3) Μαρία Θεοχάρη: νβηεηοβ Οπιηιεί (1890- 1967) 

4) Μαρία Θεοχάρη: Άγγελος Προκοπίου. 
5) Τ. Μ. Π ε τ ρ ι τ ά κ η ς : Παναγιώτης Παναγιωτάκος 
(1912- 1966) . 

β ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑΣ ύπό Π. Ζ έ π ο υ, Ν. Β. Τ ω μ α δ ά κ η, Ν. Λ ι- 
β α δ ά ρ α, Ν. Μ. Π α ν α γ ι ω τ ά κ η, Τ. Ά θ. Γ ρ ι τ σ ο- 
π ο ύ λ ο υ, Μ. Ά δ ά μ η, Γ. Δημητροκάλλη, Δ. Βασι- 
λειάδη, Α. Μα ρκοπούλου, Μ α ρ ί α ς Θεοχάρη.. 
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Σελ. 

227 - 241 
242 

243 - 258 

259 - 278 

279 - 284 

285 - 312 

313 - 365 
366 

367 - 375 

376 - 378 

379 - 380 

381- 382 

383 - 389 
390 - 393 
394-398 

399 - 403 

404 - 450 



Περιεχόμενα 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ.. .. · 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Βυζαντινών δημοσιευμάτων ύπό Ελλήνων υπο 

Α. .. 

ΠΡΟΣΘΗΚΑΙ ύπό Δ. Κ. Μιχαηλίδου . 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ . 

ΛΗΦΘΕΝΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ . 

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ. 

ΠΙΝΑΚΕΣ . 

ΚΕ31ΙΜΕ8 . 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΛΕ' ΤΟΜΟΥ. 

ΟΙ ΕΝ Τφ ΛΕ' ΤΟΜφ ΠΙΝΑΚΕΣ. 

Σελ. 
451 - 453 

454 - 471 

472 

473 - 492 

494 

495 - 502 

503 - 509 

510-517 

518-520 

521 



01 ΕΝ Τ£? ΛΕ' ΤΟΜ£? ΠΙΝΑΚΕΣ 

(οί πίνακες Α' - Δ' άναφέρονται είς την μελέτην *Ι. Λιάπη, σ. 196 έξ.) 
Α' 1 Επίθημα. 2 Τό τρίλοβον παράθυρον τής κεντρικής κόγχης τοΟ ίεροΟ 
Β' 3 Έπίκρανον παραστάδος. 4 τεμάχιον έπιστυλίου 
Γ' 5 Λεπτομέρεια τής εΐκόνος 4. 6 Θωράκιόν 
Δ' 7 Τεμάχιον έπιστυλίου. 8 τεμάχιον έπιστυλίου 

(οί πίνακες Ε' - Κ' άναφέρονται εϊς τήν μελέτην Μ. Θεοχάρη, σ. 227 έξ.) 
Ε' Έπιγονάτιον Γερασίμου Ήρακλείας (1727) 
*»" Έπιγονάτιον Καλλινίκου Άγχιάλου (1723) 
Ζ' Ζεϋγος έπιμανικίων Καλλινίκου Άγχιάλου (1723) 
Η' Έπιγονάτια Καμαρίωτίσσης Χάλκης (1730) Γερασίμου Θηβών (1734) 
Θ' Έπιγονάτια Νεοφύτου (1735) 
Ι' Ωραία Πύλη Μ. Αγίου Νικάνορος Ζάβορδας 
ΙΑ' Έπιγονάτιον Μ. Αγίας ΑΙκατερίνης τού Σινδ 
ΙΒ' Ζεύγη έπιμανικίων Μ. Άγιας ΑΙκατερίνης τοΟ Σινα 
ΙΓ' Ζεύγη έπιμανικίων Πατριαρχικού Θησαυροφυλακίου 
ΙΔ' Έπιγονάτιον Σινδ, Έπιγονάτιον έργον Σουλτάνας 
ΙΕ' Ζεύγος έπιμανικίων Μ. Θεολόγου Πάτμου 
ΙΤ' Ζεύγος έπιμανικίων Σινδ, άλλο Μισαήλ Διδυμοτείχου (1727 - 39) 
ΙΖ' Ποταμοί ώμοφορίων Καλλινίκου Άγχιάλου (1728) 
ΙΗ' Ώμοφόριον Σεραφείμ Νικομήδειας (1732) 
ΙΘ' Ώμοφόριον Καλλινίκου Ήρακλείας, έργον Μαριώρας (1723) 
Κ' Ωραία πύλη μητροπόλεως Καστοριάς (1694) 

(ό ύπ* άριθ. ΚΑ' πίναξ άναφέρεται είς τήν μελέτην Ν. Παναγιωτάκη, σ. 259 έξ.) 
ΚΑ' Φωτογραφία τού ί. 12Γ τού παρά Μυστακίδη τμήματος χγφ. τής χρονογραφίας τού 

Λογοθέτου 
(ΟΙ πίνακες ΚΒ' - ΚΤ' άναφέρονται είς τήν μελέτην Ν. Λιβαδάρα σ. 279 έξ.) 

ΚΒ' Οοηδίεηΐίηοροΐΐΐεηιΐδ δθΓαςΙίθηείε 40, σ. 82 
ΚΓ' Οοηβίαηΐίηοροΐΐΐαηυδ 8εΓ3§1ΐεηδΐδ ί. 1Γ τού σπαράγματος 
ΚΔ' Οοηεΐαηϋηοροΐϋαηυε δει^ΐΐοηδΐδ ί. 1ν τού σπαράγματος 
ΚΕ' ΟοηεΙαηΙΐηοροΙΐΙαηυε δθΓαςΙϊβηείε ί. 2Γ τού σπαράγματος 
Κ<χ' Οοηδίεηΐίηοροΐίίεηυε δβΓ&Βΐΐεηβΐδ ί. 2ν τού σπαράγματος 


